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E DU KAC JA. Od tego numeru DTS
zaczynamy letnie wykłady Wakacyjnej
Szkoły dla Rodziców. Poprowadzi je
Halina Czerwińska - edukator i pedagog w Zespole Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Ostoja” w Nowym
Sączu. Dziś pierwsza lekcja „Jak widzę
swoje dziecko”.
J Str. 8

Chyba muszę zwolnić!

Dobra Twarz Sądecczyzny

J Str. 4

K U LT U R A . - Takiego festiwalu w Starym Sączu jeszcze nie było – zapowiada dr Andrzej Citak, dyrektor artystyczny Starosądeckiego
Festiwalu Muzyki Dawnej. DTS patronuje tej imprezie.
J STR. 5
WA Ż N Y T E M AT. - Nie jestem mściwy – przekonuje Grzegorz Barnaś,
dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. Zarzuty, jakie stawiała mu część grona pedagogicznego, nazywa insynuacjami.
J STR. 5

FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

KO M E N TA R Z . Jarosław Rola dałby się pokroić za uczciwość Krzysztofa Pawłowskiego. W swoim felietonie przekonuje, dlaczego nie
wierzy, iż rektor mógł mieć coś wspólnego z głośnym ostatnio plagiatem i zastanawia się, dlaczego nikt z sądeckich autorytetów nie
J STR. 17
zabrał głosu w tej sprawie.
G O Ś C I N N Y N OW Y S ĄC Z . Dlaczego Szilàgyi Andrea zdecydowała się
zostać szefową kuchni węgierskiej restauracji „Poczekalnia”, która
otwiera się w naszym mieście? Nie tylko o tym rozmawia z nią – po
węgiersku – Piotr Grześków.
J STR. 17

- Podobno kiedy o kimś mówią, że już umarł, to będzie długo żył. Z pewnością
jednak pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone. Prawdą jest jednak, że
człowiek chodzi sobie po świecie i nie wie, co może mu się przydarzyć. Do jednego mogę się przyznać – dużo spraw wziąłem sobie na głowę. Chyba za dużo.
Oprócz własnej ﬁrmy, bardzo serio podszedłem do spraw Sandecji.
Rozmowa z ANDRZEJEM DANKIEM, prywatnym przedsiębiorcą, mistrzem piekarskim, prezesem Sandecji, podstarszym Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu
J STR. 12
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S P O R T. Sandecja i Kolejarz zakończyły rozgrywki w I lidze, a Jacek
Bugajski wziął pod lupę ich dokonania w minionym sezonie. Lektura obowiązkowa nie tylko dla kibiców.
J STR. 18-19
DTS patronuje VIII Spotkaniu Integracyjnemu Przewoźników Międzynarodowych zrzeszonych w Sądeckiej Izbie Gospodarczej
J STR. 9-12
Karnet nie tylko kulturalny na najbliższe dwa tygodnie

J STR. 16
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Centrum Medyczne „Batorego” 33-300 Nowy SÈcz, Al. Batorego Nr 77, Tel. 018 442 00 06, www.cmbatorego.pl
OFERUJEMY KOMPLEKSOWE
¥WIADCZENIA WbZAKRESIE POZ
(PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA)
f
8 Lekarzy internistów
f
4 Lekarzy pediatrów
f
PielÚgniarki POZ
f
Poïoĝne POZ
f
Gabinet Zabiegowy
f
Punkt Szczepieñ
f
Gabinety Medycyny Szkolnej
f
Transport Sanitarny
f
Programy Proğlaktyczne
(chorób ukïadu krÈĝenia, aka szyjki macicy)
f
Prywatne konsultacje internistyczne
ibwizyty domowe

PORADNIE SPECJALISTYCZNE WbRAMACH NFZ
f
Poradnia Chirurgii Ogólnej
f
Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej
f
Poradnia Wad Postawy
f
Porania Medycyny Sportowej
f
Poradnia Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Poradnia Psychologiczna
f
Poradnia Urologiczna
f
Poradnia Rehabilitacji Medycznej
f
Pracowania Fizjoterapii
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
f
Pracownia USG Doppler Duplex
f
PielÚgniarska Opieka Dïugoterminowa

PORADNIE SPECJALISTYCZNE PRYWATNE
(NIEFINANSOWANE PRZEZ NFZ)
Poradnie Chirurgiczne (Ăwiadczenia wbzakresie maïej
f
chirurgii)
f
Poradnia Diabetologiczna
f
Poradnia Pulmonologiczna
f
Poradnia Neurologiczna
f
Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
f
Poradnia Alergologiczna
f
Porania Okulistyczna
f
Poradnia Otolaryngologiczna
f
Porania Ginekologiczno-Poïoĝnicza
f
Poradnia Stomatologii Zachowawczej
f
Porania Protetyki Stomatologicznej
f
Poradnia Zdrowia Psychicznego
f
Pracownia Fizjoterapii
f
Poradnia Dietetyczna
f
Poradnia Alergologiczna

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
f
Pracownia Analityczna
f
Pracownia Radiologiczna (równieĝ zdjÚcia zÚbów
ibzdjÚcia pantomograğczne)
f
Pracownia USG (równieĝ badania Doppler Duplex)
f
Pracownia Audiometryczna
f
Pracownia Spirometryczna
f
Gabinet Nebulizacji
f
Pracownia KTG
f
Pracownia EKG
f
Pracownia Protetyki Stomatologicznej (wykonanie
ibnaprawa protez zÚbowych)
f
Pracownia Endoskopowa

Prowadzimy równieĝ
PoradniÚ Medycyny Pracy.
ZAPRASZAMY FIRMY DO WSPÓPRACY.
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Z drugiej strony
Kolczyki ręcznie malowane
Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

I tylko
Mularczyk
milczy

M

iniony tydzień obfitował
w wiele wydarzeń niezwykle istotnych dla polityków i mało istotnych
dla obywateli. Ba, nawet niektórzy kandydaci do Sejmu z wysokimi numerami startowymi nie bardzo wiedzieli, co
działo się w politycznych kuluarach. Widocznie są to sprawy ciekawe wyłącznie
dla samych zainteresowanych, a nam jedynie udzieliło się przekonanie, że to tematy, o których cały Nowy Sącz rozmawia przy kolacji. Otóż nie rozmawia, więc
przypomnijmy:
1. Najbardziej pożądanym człowiekiem Sądecczyzny okazał się Marian Cycoń. Burmistrza Starego Sącza chce mieć
na swoich listach wyborczych nie tylko
PO, ale i PSL. Cyconia nie ma wśród kandydatów SLD i PiS prawdopodobnie tylko dlatego, że te partie nie ogłosiły jeszcze
swoich list. 2. Nikt za to nie chce już na
swoich listach Haliny Wąsowskiej–Schirmer, gorlickiej kandydatki PO, która
jeszcze kilka dni temu miała tam mocną
trójkę, ale w drodze powrotnej z Gdańska
miała w partyjnym pociągu wyprawiać
rzeczy nie tylko niegodne damy, ale niegodne nawet kandydatki do Sejmu. Nie
jest tylko do końca jasne, czy kandydatka aż tak się skompromitowała, czy raczej padła ofiarą wewnątrzpartyjnej egzekucji, by zwolnić atrakcyjne miejsce
na liście. 3. Jeszcze gorzej miał inny kandydat PO Andrzej Czerwiński, któremu
przyklejono łatkę już nawet nie liberała,
ale libertyna głosującego w Sejmie za legalizacją adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Czerwiński do takich akurat
poglądów się nie przyznaje, ale chyba zapomniał, że w przedwyborczej gorączce każde słowo i ruch ręką polityka stanie
się okazją, by ktoś skoczył mu do gardła i próbował je przegryźć. 4. Stosunkowo najłatwiej miała w tym tygodniu sądecka lewica, której lider Kazimierz Sas
ogłosił, że to on będzie otwierał jesienią
listę kandydatów. Sas zaryzykował nawet prognozę, iż SLD weźmie tutaj nie jeden, ale dwa mandaty i o dziwo nie spotkał się z kontratakiem. Co ciekawe były
poseł może mieć rację, bo PO jeszcze nie
zaczęła tradycyjnej wojny z PiS, a już wykrwawia się w wewnętrznych potyczkach i może nie zauważyć, jak im Sas jakiś mandat wyprowadzi. 5. No i strach
oczywiście pomyśleć, co się tu będzie
działo, kiedy przerwie wakacyjne milczenia Arkadiusz Mularczyk!

PA S J A I B I Z N E S . – Rękodzieło przeżywa renesans. Panie chcą wyglądać oryginalnie i coraz
chętniej sięgają po wyroby, które trudno podrobić – twierdzi 20–letnia sądeczanka Magdalena
Golańska. Jej koleżanki i koledzy z klasy po maturze porozjeżdżali się na studia. Ona wybrała
inną drogę. Wykorzystując dobry moment, rozkręca swój biżuteriany biznes, lansując hasło:
„…i patrzą za Tobą”.
Od dziecka lubiła ręczne robótki. Gdy inne dzieci bawiły się lalkami Barbie, ona wolała zabawki
uszyć sobie sama. Później zaczęła malować. Nawet myślała, że skończy się to studiami w Akademii Sztuk Pięknych.
– Biżuteria jednak wygrała z malarstwem.
Plany o ASP poszły w niepamięć. Lubię malować, ale szkoda byłoby mi czasu na inne zajęcia, zupełnie dla mnie nieprzydatne – mówi.
Jeszcze w gimnazjum poznała jedną z technik robienie biżuterii. Koleżanka pożyczyła jej
książkę, jak wykonać ozdoby z masy glinianej.
Zrobiła na próbę 10 kolczyków. Pokazała znajomym i… chwycili przynętę.
– Początkowo robiłam biżuterię dla siebie
i koleżanek. Rozdawałam ją w formie prezentów – opowiada.
Ponieważ każdy ma inny gust, eksperymentowała z formą i kolorami, później także z materiałem. W końcu znalazła idealny dla siebie
– drewno.
– W Krakowie, gdzie obecnie mieszkam, nie
spotkałam, aby któraś z artystek robiła biżuterię w drewnie, najczęściej opierają się na kamieniach i minerałach. Dla mnie wydawało się
to za proste. Lubię wyzwania – mówi Magda.
Największą satysfakcję sprawiają jej indywidualne zamówienia. Ktoś na kolczykach, broszkach czy pierścionkach chce mieć swoją ulubioną postać, fragment obrazu czy… kobietę

w ciąży. Autorka daje gwarancję, że nie powtórzy wzoru.
– To żmudne zadanie nanieść tyle szczegółów na tak małą powierzchnię – twierdzi Magda.
Wykonanie pary kolczyków zajmuje jej do
kilku godzin.
– Lubię się sprawdzać i miło mi, gdy osoba, która złożyła zamówienie jest zadowolona.
Kiedyś robiłam kolczyki koledze, który chciał
je podarować przyjaciółce z Londynu, chyba
doktorantce chemii. Dość dziwne zamówienie.
Pracowała nad pewnym wzorem chemicznym
i ten wzór miał się znaleźć na kolczykach. Później otrzymałam od niej e–maila, że moja biżuteria inspiruje ją do pracy – opowiada Magda.
Swoją pasją chętnie dzieli się z innymi. Za
sobą ma warsztaty z dziećmi, mającymi problemy rodzinne. Włącza się też w akcje charytatywne. Ostatnio na rzecz Afryki. 50 procent dochodów z sklepiku internetowego, jaki prowadzi
od stycznia tego roku (www.golanska–design.
pl), przekazuje na ten cel. Jej biżuterię można
też nabyć podczas różnych imprez i festynów.
– Uczestniczyłam w giełdach kamieni i minerałów, ale to nie dla mnie miejsce. Panie,
które tam przychodzą są nastawione na konkretną biżuterię, mojej twórczości nie czują – mówi. – Dla mnie idealnym miejscem jest
więc krakowski Rynek. Do mojego stoiska podczas akcji S.O.S dla Afryki podchodziły klientki
w różnym wieku. Widać było już po ich stroju,
że lubią oryginalne rzeczy – mówi.
Być może biżuterię Magdy będzie można kupić także w Nowym Sączu. Pracuje nad specjalną kolekcją dla Kawiarni ETC. Ma zamiar zaprezentować się także podczas imprez w Miasteczku
Galicyjskim. – Moim największym marzeniem
jest własny sklepik w Krakowie, w którym
swoje wyroby mogłyby sprzedawać również
inne artystki – mówi 20–latka.
(ART)

Tydzień w kalendarzu
16 C Z E R WC A ( 1999 ) na starosądeckich błoniach podczas mszy
św. kanonizacyjnej papież Jan Paweł II ogłosił świętą księżną Kingę.
Urodziła się 5 marca 1234 w Esztergomie jako córka króla węgierskiego Beli IV. Była żoną księcia Bolesława Wstydliwego i fundatorką
starosądeckiego klasztoru klarysek.
Zmarła w 1292 r.
17 C Z E R WC A ( 1896 ) ks. infułat
Alojzy Góralik dokonał poświęcenia
kamienia węgielnego pod budowę
Białego Klasztoru w Nowym Sączu.
18 C Z E R WC A ( 1982 ) oddano
do użytku izbę wytrzeźwień przy
ul. Śniadeckich.
( 1996 ) premier Włodzimierz Cimoszewicz powołał na stanowisko
wojewody nowosądeckiego Marka
Oleksińskiego. 27 listopada 1997 r.
Oleksińskiego odwołał Jerzy Buzek.
19 C Z E R WC A ( 1611 ) w wielkim
pożarze spłonął niemal cały Nowy
Sącz w tym trzy kościoły, zamek,
mury obronne, baszty, ratusz i większa część domów. Zginęły trzy osoby.

( 20 0 1 ) do dymisji podał się zarząd ZNTK w Nowym Sączu – Alojzy
Oracz, Stanisław Dobosz, Zbigniew
Szim i Zbigniew Cabała. Nowym prezesem został Zbigniew Konieczek,
a jest zastępcą Wiesław Piwowar.
20 C Z E R WC A ( 1992 ) z okazji
700–lecia miasta na sądeckim rynku odbyło się widowisko historyczne „Noc św. Justa”, przedstawiające główne wydarzenia z dziejów
Nowego Sącza.
21 C Z E R WC A ( 130 5 ) zmarł Wacław II, od 1300 r. król Polski, przedostatni władca Czech z dynastii Przemyślidów, założyciel Nowego Sącza.
22 C Z E R WC A ( 14 53 ) król Kazimierz Jagiellończyk nadał Nowemu
Sączowi przywilej budowy mostu
na Dunajcu dla ułatwienia handlu.
23 C Z E R WC A ( 20 0 1 ) w Nowym
Sączu odbyły się prawybory Platformy Obywatelskiej. W głosowaniu
wzięło ponad 4 tys. osób, a głównymi konkurentami byli Andrzej Czerwiński i Zygmunt Berdychowski.
Prawybory skończyły się awanturą

przy liczeniu głosów i ostatecznym
ich unieważnieniem, a do dziś ciągnie się za nimi zła legenda.
24 C Z E R WC A ( 1 600 ) Nowy Sącz
nawiedziło „morowe powietrze”,
które pochłonęło wiele śmiertelnych ofiar. Ognisko zarazy wygasło
w styczniu 1601 r.
25 C Z E R WC A ( 1 990 ) do reprezentacyjnej sali sądeckiego ratusza powrócił po latach z kościoła
św. Małgorzaty obraz Matki Boskiej
„Magistrackiej”.
26 C Z E R WC A ( 2005 ) na stadionie Sandecji pożegnano Marka
Świerczewskiego, sześciokrotnego reprezentanta Polski, kończącego piłkarską karierę.

27 C Z E R WC A ( 1 947 ) w powiecie nowosądeckim rozpoczęto akcję „Wisła”, mającą na
celu wysiedlenie Łemków. Akcja trwała do 10 lipca, a na ziemie zachodnie wywieziono blisko 10 tys. osób.
28 C Z E R WC A ( 1 999 ) przy ul.
Zielonej otwarto przejście dla pieszych pod wiaduktem kolejowym.
Nieco wcześniej oddano w tym
miejscu do użytku przejazd.
29 C Z E R WC A ( 1 886 ) w Wadowicach urodziła się Ada Sari (Jadwiga Szayer), słynna śpiewaczka operowa, związana przez wiele lat ze
Starym Sączem, gdzie mieszkała
i pobierała naukę u klarysek.
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tel. 18 544 64 40, tel./fax. 18 544 64 41
Redaktor naczelny: Wojciech Molendowicz w.molendowicz@dts24.pl
Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń: Irena Legutko i.legutko@dts24.pl
Koordynator Biura Wydawnictwa: Bożena Baran redakcja@dts24.pl
Skład: dOtgraf . Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec.
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Informacje

Sezon ogórkowy
G O S P O DA R K A . – Ten rok zaczął się
już gorzej. Była zła koniunktura, ale takiego ciosu nikt się nie spodziewał
– mówi Andrzej Kocoń, producent warzyw. Afera ogórkowa dotknęła również
hodowców w naszym regionie. Straty
niektórzy szacują nawet w setkach tysięcy złotych.

– To nie jest warzywo, które można przechowywać w chłodniach. Jeśli
nie sprzeda się świeży, trzeba się go
pozbyć – mówi hodowca.
Do połowy lipca liczył, że uda się
mu zarobić co najmniej 200 tys. zł. Całe
uprawy musiał jednak zniszczyć.

Andrzej Kocoń swoje uprawy ma na
1,9 ha w Łososinie Dolnej i Jurkowie k.
Czchowa. Hodowcą ogórków jest od
ponad 20 lat. Rocznie produkuje ok.
800 ton. W tym musiał zniszczyć 200
ton upraw. Kiedy ponad dwa tygodnie
temu usłyszał w telewizji informację
o zatruciach ogórkami hiszpańskimi,
na których znaleziono bakterię e.coli,
nie przeraził się.
– Myślałem optymistycznie – to
szansa dla polskich hodowców. Tymczasem rykoszetem uderzyło również
w nas. Siła mediów jest porażająca
– mówi Andrzej Kocoń.
W maju ogórki sprzedawał po 1,5
zł. Kiedy pojechał do skupu 2 czerwca, wrócił – zamiast z pustym transportem – z pustym portfelem. Ogórki
musiał wyrzucić.

Bogdan Chojecki
właściciel hurtowni
„Pikobelo” szacuje
spadek sprzedaży
ogórka na 70–80 proc.,
a pomidora na 30 proc.
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– Właśnie z pracownikami [hodowca daje stałe zatrudnienie 10 osobom – przyp. red.] wyrzucamy ogórki
i przygotowujemy ziemię pod nasadę pomidorów, mam nadzieję, że z ich
sprzedażą będzie lepiej, choć zmalało spożycie wszystkich warzyw – dodaje Kocoń.
Bogdan Chojecki właściciel hurtowni „Pikobelo” szacuje spadek sprzedaży

SMS

ogórka na 70–80 proc., a pomidora
na 30 proc. Powoli zaczyna skupować
ogórki. Cena ich jest minimalna – 50–
60 gr, udaje się sprzedać za 80gr do
1 zł. Jak tłumaczą hodowcy, których
warzywa trafiały najczęściej do sieci
handlowych typu Biedronka, wina, że
klienci nie kupują już takich ilości warzyw, leży również po stronie sklepów.
– Sieci mają obowiązek informowania
o kraju pochodzenia produktu, ale najczęściej klient widzi zapis: Polska/Holandia/Hiszpania i jest zdezorientowany – twierdzi Kocoń.
Jego zdaniem nie ma co liczyć na poprawę sprzedaży. Teraz mogą jeszcze co
nieco zarobić mali i średni producenci.
– Ich produkty wypełnią zapotrzebowanie rynku. Ludzie stali się bardzo
ostrożni – mówi Kocoń.
Ale i średni producenci są pełni
obaw. Piotr Salamon z Tęgoborzy musiał wyrzucić 20 ton ogórków, które uprawia na 1,5 tys. m kw. Dziś udaje mu się oddać do skupu warzywa, ale
pieniądze otrzyma dopiero jak hurtownik sprzeda ogórki. – Może zarobię 60
gr na kg, a może 30 gr – mówi.

Jesteśmy od wyższych
technologii
Swego czasu pani minister od korupcji zadarła z
byłym ministrem rodem z Nowego Sącza - panem Markiem Gróbarczykiem, któremu wypomniała karygodny zakup dorsza za całe 8,50 zł.
Swoją drogą była to chyba jedyna malwersacja,
jaką udało się pani Julii Piterze, nomen omen
wy-śledzić. Za to całkiem niedawno na łamach
radiowej Trójki przewiozła się składem Pendolino po właścicielu Newagu – panu Zbigniewie
Jakubasie, który plany zakupu włoskiego cacka mocno skrytykował, twierdząc, że porównywalnej klasy pociągi można budować u nas,
chroniąc przy okazji własny rynek i miejsca pracy. Ciekawe czy pani minister miałaby odwagę
przyjechać do sądeckiej firmy, której już nie raz
i nie dwa zaglądało w oczy widmo plajty oraz
masowych zwolnień, by z równą nonszalancją
oznajmić, że są jakimiś zwykłymi producentami czegoś tam, w czym widzi tylko swój interes
pan prezes Jakubas. Wciąż nie pojmujemy, czym
zasłużyliśmy sobie na taką niewdzięczność warszawki. Bo chyba nie tym, że zamiast klepać
biedę, wolimy klepać najnowocześniejsze składy kolejowe w Europie? Niestety w Newagu nie
produkują piątych klepek. Zajmują się znacznie
bardziej zaawansowanymi technologiami.
(JARO)

(KG)

A

Ekspresowa

Sklep Medyczny M O N I M E D Nowy Sacz ul. ¾ywiecka 36
oferuje sprzÙt i wyroby medyczne dla klientów indywidualnych,
instytucji i gabinetów lekarskich:

POCZTA
ROWEROWA

• korektory postawy, stabilizatory, ksztaŕtki rehabilitacyjne
• artykuŕy przeciwƅylakowe, bezuciskowe,
• wkŕadki ortopedyczne, podpiĸtki, kliny na halluksy,
• sprzĸt toaletowy do pielĸgnacji osób leƅĝcych,
• wyroby przeciwodleƅynowe,
• podkŕady nieprzemakalne, wkŕadki urologiczne,
• taŪmy do ġwiczeŘ, piŕki, drabinki,
• poduszki ortopedyczne i herbaciane,
• nawilƅacze powietrza, inhalatory,
• zaopatrzenie gabinetów lekarskich
• jednorazowy sprzĸt medyczny

w Nowym Sączu

Zadzwoń

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

Sklep czynny od poniedziaku – piƅtku, w godzinach 10-17.
Zapraszamy równieŤ do zakupów w naszym sklepie internetowym:
www.monimed.pl

OSTEOPOROZA

• BADANIE DENSYTOMETRYCZNE:
KRÔGOSUP, BIODRO-SZYJKA
KOùCI UDOWEJ

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

DIAGNOSTYKA:

CHIRURGIA JEDNEGO DNIA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• USG,
– tarczyca, jama brzuszna,
sutek, stawy, jĝdra,
Ūlinianki, wĸzŕy chŕonne
• USG naczyŘ
– COLLOR DOPPLER
• HOLTER EKG
• EKG
• KTG
• CYTOLOGIA
• PERYMETR – badanie
pola widzenia
• PACHYMETRIA
ANALITYKA

• Okulistyka m.in.
ZAÆMA, gradówka,
skrzydlik, plastyka powieki,
kĸpki, sondowanie
i}pŕukanie kanalików ŕzowych

Chorób Metabolicznych
Endokrynologiczna
Osteoporozy
Chorób wewnĸtrznych
Kardiologiczna
Okulistyczna
Ginekologiczno-Poŕoƅnicza
Laryngologiczna
Neurologiczna
Reumatologiczna
Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Chirurgii Naczyniowej
Medycyny Pracy

NZOZ „OSTEODEX”
Centrum Wielospecjalistyczne Poradnia Osteoporozy
i Chorób Kostno-Stawowych
ul. Grunwaldzka 62, 33-300 NOWY SßCZ
tel. 18 547-51-62, fax 18 547-51-63
osteodex@op. pl, www.osteodex.pl

• Chirurgia Ogólna m.in.
przepuklina, kaszak,
wŕókniak, tŕuszczak,
guzki piersi, ƅylaki odbytu,
biopsja mamotomiczna
• Chirurgia Naczyniowa m.in.
ƅylaki koŘczyn dolnych
metoda tradycyjna
i}laserowa
• Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna m.in.
ARTROSKOPIA, cieŪŘ
kanaŕu nadgarstka, haluks,
usuniĸcie zespolenia,
wrastajĝcy paznokieġ
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Informacje
Zadebiutowała jak Demarczyk

– To były takie emocje, że właściwie niewiele pamiętam. Owszem,
scena nie jest mi obca, ale ranga przedstawienia była ogromna,
a wrażenie kolosalne – mówi DTS
młoda wokalistka.
Sobotni koncert „Panna Madonna legenda tych lat” promowany było od dawna jako artystyczne wydarzenie tegorocznego
festiwalu w Opolu. Przed transmisją na żywo w telewizyjnej „Jedynce” kierownik artystyczny
koncertu Krzesimir Dębski przyznał, że wokalistki, które wystąpią, są bardzo odważnymi kobietami decydując się zmierzyć
z repertuarem „czarnego anioła polskiej piosenki”. Na scenie
pojawiło się osiem piosenkarek,
w tym m.in. Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska, Kayah, Katarzyna Groniec.
Wszystkie występujące tej nocy
panie ubrane były w czarne suknie w stylu bohaterki wieczoru.
Śpiewały o uczuciach, pokazując,
że prostota, minimalizm ruchów,
brak efektów specjalnych w aranżacji może dać bardzo pozytywny efekt.
Marta Florek została zapowiedziana na końcu, po występie znanych piosenkarek i po przyznaniu,
nieobecnej na koncercie, Ewie Demarczyk zasłużonych tytułów.
– Byłam ostatnia, występ przesunął się już o pół godziny, nie
mogłam się doczekać. Oczekiwaniu towarzyszyło zwykłe zdenerwowanie. Chciałam po prostu już wejść na scenę i zaśpiewać
– opowiada.
Prowadzący koncert Marcin Kydryński zapowiedział, że na finał,
po ośmiu damach, wystąpi debiutantka, która jak Ewa Demarczyk
po raz pierwszy stanie na deskach
amfiteatru opolskiego. Zaznaczył,
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Nie schodziłaby z parkietu
FOT. Z ARCH. MARTY FLOREK / PIOTR BRODZIŃSKI

K A R I E R A . Limanowianka Marta Florek zadebiutowała na Krajowym
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w koncercie poświęconym Ewie
Demarczyk.

KO N K U R S . Brała udział w konkursach tanecznych, piosenkarskich,
a teraz postanowiła spróbować sił
w naszym. Aldona Legutko jest kolejną kandydatką na Dobrą Twarz Sądecczyzny. Konkurs organizujemy wraz z krakowską agencją Rores
Models.

że to duże przeżycie i poprosił publiczność o ciepłe przyjęcie.
– Na próbie zapowiadał mnie
inaczej. Te kilka słów, które dodał
od siebie, były niezwykle przyjemne. Mogę sobie tylko życzyć, żeby
jego porównanie do debiutu Ewy
Demarczyk było proroczymi słowami – komentuje Marta.
Limanowianka wykonała piosenkę „Na moście w Avinion”, lekko jazzując.
– Po prostu tak poczułam tę piosnkę. Chciałam pokazać jej radość, energię, świeżość
– przyznaje.
Występ Marty został przyjęty
z aplauzem, a po koncercie usłyszała słowa uznania od gwiazd, które
występowały przed nią.
Gdy rozmawiamy w niedzielny poranek, Marta przyznaje, że
po przebudzeniu rano pomyślała, iż to wszystko było tylko snem
i występ dopiero ją czeka. Emocje
jeszcze nie opadły, radość i euforia
pozostały, pozostało też miłe wrażenie ciepłego przyjęcia przez publiczność i serdecznego odbioru
przez znajomych.
– Jestem wdzięczna za ogromne
wsparcie, trzymane kciuki, sms–y
i telefony. Jeszcze przed wejściem
na scenę pomyślałam, że nieważne są sprawy techniczne, najistotniejsze są emocje, niesamowite
przeżycie i cudowna szansa.

Aldona uczy się w Technikum Fryzjerskim w Nowym Sączu. Fryzjerstwo jest jej pasją. Ale lubi także podróże i fotografowanie. Ostatnio
urzekły ją Bieszczady, gdzie wyjechała wraz ze swoją klasą i już
planuje wakacyjny wyjazd w ten
region.
– W Bieszczadach można poczuć się jak w bajce czy jakimś
kowbojskim amerykańskim filmie – mówi.
Lubi aktywnie spędzać czas – latem pływa, zimą jeździ na nartach
i łyżwach. Kiedyś nawet myślała,
żeby zawodowo uprawiać łyżwiarstwo. W gimnazjum Aldona chętnie
brała udział w konkursach tanecznych i piosenkarskich. Ćwiczyła też
gimnastykę artystyczną i to treningom zawdzięcza zgrabną sylwetkę.
Teraz nabytymi umiejętnościami
może pochwalić się choćby na imprezach, na które chodzi z przyjaciółmi i chłopakiem. Chętnie staje
przed mikrofonem podczas zabaw
karaoke i gdyby mogła, nie schodziłaby z parkietu. Myśli o zapisaniu
się do grupy tanecznej bądź teatralnej, aby nadal rozwijać swoje pasje.
Ostatnio zainteresowała się modelingiem. Z siostrą wzięła udział
w sesji zdjęciowej.
Na temat sądeckiej młodzieży
wypowiada się pozytywnie. – Młodzi są pełni werwy i podążają za
marzeniami – mówi. Gdyby została prezydentem miasta, zadbałaby o rozwój młodych, stwarzając coraz więcej ośrodków, gdzie
mogliby realizować swoje pasje.
Troską objęłaby także bezdomne
zwierzęta.

(JOMB)

(URO)

UWIERZ W SIEBIE
I PRZYŚLIJ SWOJE
ZGŁOSZENIE!

ULUBIONE:
potrawa – tortilla; napój – sok z kaktusa; sportowiec – Adam Małysz; aktor – Jim Carey; pisarz(poeta) – Jan
Kochanowski; piosenkarka – Shakira; książka – „Kraina Cienia”; samochód – insygnia; kraj – Włochy;
miasto – Kraków; autorytet moralny – mama.
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– Dziewczyny z tego regionu
słyną w Polsce ze swojej urody i z powodzeniem przebijają się na najwyższe szczeble w świecie mody, reklamy
i show–biznesu – mówi Zygmunt Fura z krakowskiej agencji RORES MODELS i zachęca do udziału w konkursie. Jeśli
więc marzysz o karierze modelki, chcesz zaistnieć w świecie reklamy, wystąpić na scenie i masz przekonanie, że to
właśnie Ty jesteś Dobrą Twarzą
Sądecczyzny, uwierz w siebie
i wyślij zgłoszenie na adres e–
mail: rores@bci.pl lub redakcja@dts24.pl. Dołącz 4–6 zdjęć
wraz z podstawowymi danymi o sobie: wiek, wzrost, nazwa
szkoły, uczelni lub wykonywany zawód. Wymagane kryteria:
wiek 15–26 lat, minimum 170
cm wzrostu i oczywiście wiara w siebie!

A

pomiar
wycena
montaŪ
transport

WYSOKIE
R A B AT Y
jubileuszowe

Stolarka
aluminiowa i PCV

33-343 Rytro 502, tel. 18 446 90 66, 18 446 92 20,
fax 18 477 83 05, kom. 602 729 565, 604 909 883
www.al-plast.com.pl

A

Nowy Sƅcz, CH Goƅbkowice
kom. 725 195 375
38-480 Rymanów ul. Zielona 73
tel. +48 13 43 558 43
e-mail: cukiernia@wolczanski.pl
www.wolczanski.pl
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Kultura

Poczuć klimat
dawnych lat
R O Z M OWA z dr. ANDRZEJEM
CITAKIEM, dyrektorem
artystycznym Starosądeckiego
Festiwalu Muzyki Dawnej
– 33. Festiwal Muzyki Dawnej w Starym Sączu to jednocześnie trzeci, którego jest Pan dyrektorem. Wierzy Pan w mistykę liczb?
– Raczej nie, chociaż podoba mi się
1, 7… Numer tegorocznego Festiwalu
jest dość symboliczny. Po raz pierwszy udało się uzyskać na jego organizację dofinansowanie z Małopolskiego Programu Operacyjnego, a budżet
tej edycji jest trzykrotnie większy niż
dotychczasowe.
– I znowu ta trójka. Za finansami idzie
również zmiana formuły Festiwalu. Słuchacze będą mieli okazję zapoznać się
z dawną muzyką nie tylko europejską, ale
też orientalną. Tego do tej pory nie było.
– To jest główne założenie projektu, podkreślone również hasłem „Kontrasty Muzyczne – Europa i Azja”. Chcemy ukazać muzykę
europejską na tle muzyki azjatyckiej,
która, ujmując rzecz historycznie, jest
wcześniejsza od naszej. I na tyle odmienna, że trudno je porównywać.
Niemniej wpływy obu kultur przenikały się i nadal warto spróbować budować pomosty międzykulturowe.
– Festiwal zyskuje tym samym światową rangę.
– Od początku był znany poza granicami. O tym świadczą choćby zgłoszenia nadsyłane na Festiwal z różnych stron świata – ostatnio nawet
z Kanady. Teraz, dzięki funduszom
unijnym, możemy pokazać festiwal
szerszej publiczności i zostać zauważonym na różnych kontynentach.
Zważywszy, że jedyny festiwal prezentujący muzykę europejską i orientalną odbywa się w Finlandii, Stary
Sącz może mieć drugą taką imprezę w Europie. Mam nadzieję, że uda
się zachować cykliczność tej formuły. Ale na to wszystko potrzebne są
duże pieniądze.
– Ile taka impreza kosztuje?
– Sama dotacja na dwuletni projekt
to blisko pół miliona złotych. W tym
roku wykorzystamy z tej puli połowę, drugie 250 tys. zł dokłada gmina Stary Sącz.
– Tegoroczna edycja zmieni znacznie
oprawę Festiwalu. Obok koncertów pojawią się także pokazy rycerskie, wystawy
tematyczne, które w zamierzeniu jeszcze bardziej mają przybliżyć klimat lat
dawnych.
– W dobie tak dużej konkurencji, tak kameralny festiwal może być
nieco zagubiony. Chociaż uważam, że
jest to jego atutem. Musieliśmy więc
zadbać o jego promocję. Dlatego też
wychodzimy z imprezami poza Stary Sącz. W ubiegłym roku koncerty

promocyjne były już w Krynicy–
Zdroju i Krakowie, a w tym roku taki
koncert odbędzie się również w Tarnowie. Powiedzmy sobie szczerze,
że dzisiejszy turysta jest nieco rozleniwiony. Chce mieć pełną informację, inaczej nigdzie dalej nie pojedzie.
Najczęściej jeśli czegoś nie znamy,
mówimy, że tego nie lubimy. Dlatego wychodzimy mu naprzeciw, pokazując podczas jednego koncertu,
czego więcej może spodziewać się,
gdy zawita do Starego Sącza. Dajemy mu pełną ofertę. Chcemy też
przyciągnąć osoby, które nie są melomanami lub dotychczas nie miały okazji zetknąć się z muzyką dawną. Oprawa wizualno–artystyczna,
jaką stworzyliśmy na ten Festiwal,
ma przyciągnąć również takie osoby. W sobotę 2 lipca organizujemy
jarmark historyczny z pokazami rycerskimi, jadłem klasztornym, śpiewem i tańcem średniowiecznym oraz
innymi atrakcjami. W tym roku będą
aż dwa koncerty plenerowe. Tej edycji towarzyszą również wystawy tematyczne. Jedna w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu – chiński
teatr lalek, a druga w Domu św. Kingi
przy starosądeckim klasztorze będzie
prezentować stroje średniowieczne.
– Do tej pory Festiwal koncentrował się
na koncertach, w tym roku po raz pierwszy w repertuarze znalazła się także opera.
– Założeniem Festiwalu jest poszerzanie jego oferty kulturalnej. Po
oddaniu do użytku Centrum Kultury

„Sokół” pojawiła się możliwość pokazywania innych form z wykorzystaniem sceny. Stąd po raz pierwszy
obecność Krakowskiej Opery Kameralnej, prezentującej operę komiczną. Mam nadzieję, że w następnych
latach uda nam się także poszerzyć
ofertę o muzykę organową. To oczywiście wymaga pewnych zabiegów,
przede wszystkim remontu organów
w kościele parafialnym. Jednocześnie
chciałbym, aby impreza zachowała swój kameralny charakter. Większość koncertów odbywa się w starosądeckich kościołach. Dzięki temu
słuchacze mogą poczuć klimat tamtych czasów.
– Aby jeszcze bardziej oddać klimat średniowiecznego miasteczka, może warto
zaktywizować mieszkańców, zachęcić, by
przebrali się w historyczne stroje i przechadzali starosądeckimi uliczkami?
– Taki klimat mi się marzy, ale to
jest proces długotrwały. Najpierw
trzeba do tego mieszkańców zachęcić, dać im stroje, pokazać korzyści
płynące z takiego zaangażowania.
Tak jak to jest w innych europejskich
miastach, na przykład podczas karnawału w Wenecji. Gdyby starosądeczanie zechcieli się w ten sposób zaaktywizować, turyści chętniej by tu
przyjeżdżali i zostawali nie na dzień,
ale dłużej – korzystali tym samym
z starosądeckich restauracji, kwater
prywatnych i innych usług. Informacja o małym miasteczku na południu Polski poszłaby w świat, a Stary Sącz stałby się również kulturalną
bramą Beskidu.
– Wracając do naszej magicznej trójki, czy
przy takiej ofercie można liczyć na trzykrotnie większe zainteresowanie Festiwalem niż dotychczas?
– Wierzę, że tak będzie i już dziś
zapraszam mieszkańców regionu
i wszystkich turystów do Starego Sącza na tegoroczny Festiwal Muzyki Dawnej.

W Andrzej Citak – dyrektor
starosądeckiego festiwalu
Z Scholares Minores
ZDJĘCIA ANDRZEJ RAMS

33. Starosądecki Festiwal
Muzyki Dawnej „Kontrasty
muzyczne – Europa i Azja”
28 C Z E R WC A 201 1 ( W TO R E K )
r godz. 19.30, kościół św. Trójcy,
klasztor klarysek; Koncert inauguracyjny: Msza Wazowska – rekonstrukcja
liturgii mszalnej Władysława IV; Zespół
Instrumentów Barokowych Il Tempo
(Warszawa); Kierownik artystyczny:
Agata Sapiecha
29 C Z E R WC A 201 1 ( Ś R O DA )
r godz. 19.30, SCKiS „Sokół”, ul. Batorego 23; Koncert specjalny: 125. rocznica urodzin Ady Sari; Kamila Kułakowska
(sopran), Szymon Komasa (baryton),
Bartłomiej Wezner (fortepian); laureaci Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Ady Sari w Nowym Sączu
r godz. 21.00, SCKiS „Sokół”, ul. Batorego 23; Giovanni Battista Pergolesi
– opera komiczna Livietta e Tracollo;
Krakowska Opera Kameralna (Kraków); Kierownik artystyczny: Jadwiga
Leśniak–Jankowska
30 C Z E R WC A 201 1 ( C Z WA R T E K )
r godz. 19.30, kościół św. Elżbiety;
Koncert promocyjny młodzieżowego
zespołu Capella Al’Antico (Zamość);
laureata tegorocznego festiwalu
„Schola Cantorum” w Kaliszu; Kierownik artystyczny: Krzysztof Obst
r godz. 21.00, kościół św. Elżbiety; Johann Sebastian Bach – Motety;
Kammerchor Stuttgart (Niemcy); Dyrygent: Frieder Bernius
1 L I P C A 201 1 ( P I ĄT E K )
r godz. 19.30, Plac św. Kingi przed
klasztorem *; Muzyka dawna Kurdystanu – zespół Kamkar (Iran); Kierownik artystyczny: Hooshang Kamkar
r godz. 21.00, kościół św. Trójcy,
klasztor klarysek; Ptasi Sejmik – pieśni
z manuskryptu Chantilly XIV w.; Zespół
wokalny De Caelis (Francja); Kierownik
artystyczny: Laurence Brisset
2 L I P C A 201 1 ( S O B OTA )
r godz. 19.30, kościół św. Trójcy,
klasztor klarysek; Misterio & Fantasia
– zespół instrumentalny Tercia Realidad (Hiszpania); Kierownik artystyczny: Jorge Jiménez
r godz. 21.00, kościół św. Elżbiety;
Mikołaj Zieleński – Offertoria i Communiones – premiera! Prawykonanie
w 400 lecie wydania w Wenecji (1611);
Collegium Zieleński (Kraków); Dyrygent: Stanisław Gałoński
3 L I P C A 201 1 ( N I E D Z I E L A )
r godz. 20.00, Plac św. Kingi przed
klasztorem *; Starożytna muzyka
z Chang'an; Drum Music Ensemble

Uniwersytetu Muzycznego w Xian (Chiny); Kierownictwo artystyczne: AN
Ning; Honorowy patronat Ambasadora
Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce
* W razie niepogody koncerty plenerowe odbędą się w Starosądeckim Centrum Kultury i Sztuki „Sokół”, ul. Batorego 23

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
22 C Z E R WC A – 24 L I P C A 201 1
r Nowy Sącz – Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226; Wystawa: Wojownicy piękności i demony – chiński teatr lalek
22 C Z E R WC A – 4 L I P C A 201 1
r Stary Sącz – Dom św. Kingi,
klasztor klarysek; Wystawa strojów
średniowiecznych
28 C Z E R WC A 201 1 ( W TO R E K )
r godz. 17.00, Stary Sącz – SCKiS "Sokół", ul. Batorego 23; Małopolski Konkurs Plastyczny – Stary Sącz muzyką malowany; Ogłoszenie wyników
i otwarcie wystawy pokonkursowej
29 C Z E R WC A 201 1 ( Ś R O DA )
r godz. 18.00, Nowy Sącz – Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska
226; Zbór ewangelicko–augsburgski: koncert zespołu Capella Al'Antico (Zamość)
1 L I P C A 201 1 ( P I ĄT E K )
r godz. 18.30, Tarnów – kościół OO.
Bernardynów; Koncert zespołu instrumentalnego Tercia Realidad (Hiszpania)
r godz. 19.00, Barcice – kościół
Wniebowzięcia NMP; Koncert zespołu
Capella Al'Antico (Zamość)
2 L I P C A 201 1 ( S O B OTA )
r godz. 9–13, Stary Sącz – Dom św.
Kingi, klasztor klarysek; Seminarium
tematyczne: Kontrasty muzyczne
– Europa i Azja
r godz. 16–19, Stary Sącz – plac św.
Kingi przed klasztorem; Jarmark historyczny – pokazy rycerskie, muzyka
i stroje dawne, jadło klasztorne
r godz. 18.30, Kraków – kościół garnizonowy św. Agnieszki; Koncert zespołu wokalnego De Caelis (Francja)
3 L I P C A 201 1 ( N I E D Z I E L A )
r godz. 16.00, Krynica – Deptak*;
Koncert zespołu Drum Music Ensemble Uniwersytetu Muzycznego w Xian
(Chiny)
* W razie niepogody koncert odbędzie się w Sali Balowej Starego Domu
Zdrojowego
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Ważny temat

Nie jestem mściwy
R O Z M OWA z GRZEGORZEM
BARNASIEM, dyrektorem
Zespołu Szkół Budowlanych
w Nowym Sączu
– Ponownie został Pan wybrany dyrektorem Budowlanki. Konkurs odbył
się w aurze niezbyt dla Pana sprzyjającej. Do redakcji DTS przyszła tuż przed
jego rozstrzygnięciem grupa nauczycieli niezadowolonych z Pana dotychczasowych rządów. Ich postulaty, pod
którymi jednak nie odważyli się podpisać, zamieścił lokalny portal. Dało to
Panu do myślenia, że jednak coś niedobrego dzieje się na terenie placówki?
– To, co zaszło przed konkursem, bardzo wiele mnie nauczyło. Nie chcę odnosić się do metod,
jakimi pewne osoby się posłużyły,
bo nieelegancko jest oczerniać kogoś bez dowodów. Strasznie mnie to
zabolało, bo ciężko, uczciwie pracowałem przez pięć lat i wiele osób
umocniło mnie w tym, że powinienem to robić nadal.
– Chce Pan powiedzieć, że żadne
z wypunktowanych przez grupę nauczycieli spraw, nie mają pokrycia
w rzeczywistości?
– Nie mają, są wyssane z palca. W jednym z punktów zarzucano mi, że nie rozliczyłem się
z kosztów związanych z nadaniem
imienia szkole i sztandarem. Jeżeli
byli sponsorzy i wspomagali szkołę finansowo, to wszystkie wpływy i wydatki były rozliczane przez
Radę Rodziców. Wszystko zostało prawidłowo rozliczone i można
to w każdej chwili sprawdzić. Nie
rozumiem, jak można obrażać rodziców i wszystkich darczyńców.
– To nie wszystkie zarzuty związane
z finansami. Część nauczycieli żali się,
że szkoła sama nie realizuje projektów
unijnych, jest co prawda ich uczestnikiem, ale przygotowany przez nich
projekt „zaginął w szafie pancernej
Pana dyrektora”…
– Jeżeli nie ma się wiedzy na temat tego, co się dzieje w szkole, zawsze można powiedzieć, że nic się
w niej nie robi. W ciągu ostatnich
dwóch lat uczestniczymy w trzech
projektach unijnych, dzięki którym
uczniowie brali udział w kursach
i szkoleniach specjalistycznych, nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje w projekcie „Modernizacja
Systemu Doskonalenia Kadr Szkól
Zawodowych w Małopolsce”, wyposażane są klasopracownie. Projekt, który rzekomo ugrzązł w mojej
szafie, to była zaledwie propozycja – co można zrobić w szkole. To
była baza do tego, co zrobiliśmy
w ciągu ostatnich dwóch lat. Kosztowało to ponad 325 tys. zł. Tym
bardziej trudno mi zrozumieć tego
typu zarzuty.
– Pojawiają się także zarzuty personalne, dotyczące konkretnych nauczycieli. Zdaniem grupy pracowników źle Pan ocenia pracę nauczycieli,

zaniżając oceny ubiegającym się
o awans zawodowy.
– Nie chodzi o awans zawodowy, tylko ocenę pracy nauczyciela. Rolą dyrektora jest ocena pracy nauczyciela, a każdy ma prawo
odwołać się od niej. To normalna
procedura odbywająca się nie tylko w mojej szkole. Trzech nauczycieli uzyskało podwyższenie ocen.
Ja tę decyzję szanuję.
– Faworyzuje Pan niektórych nauczycieli, oddając im godziny, które zostały
zabrane innym uczącym?
– Kwestie ilości godzin wynikają
z arkusza organizacyjnego. Wiele osób
nadal sądzi, że to, co szkoła w danym
momencie oferuje, będzie obowiązywać zawsze. To jednak mylne twierdzenie. Liczba godzin wynika z liczby oddziałów. Szkoła od trzech lat
była przygotowywana na to, że musi
zmierzyć się z niżem demograficznym. Było to omawiane niejednokrotnie na radzie pedagogicznej. Nie
ma sytuacji, w której jednemu nauczycielowi odbiera się godziny, by
zawyżyć drugiemu. Zawsze starałem
się i jest to udokumentowane, by nauczyciele mieli porównywalną liczbę
godzin. Nikt nie jest faworyzowany.
– A zarzut nierównego traktowania
pracowników administracyjnych?
– W szkole wszystko odbywa się
zgodnie z literą prawa. Nie można stanowiska jednej czy dwóch
osób uogólniać do pozostałych pracowników. Aby mieć prawdziwy
obraz, trzeba zapytać pracowników administracji i obsługi. Osobiście jestem przekonany i wiem,
jak zbulwersowani są ci pracownicy nieprawdziwie przedstawioną opinią. Ogromna część grona
pedagogicznego wraz z pracownikami administracji nie zgodziła się
z wieloma aspektami podnoszonymi przez tę anonimową grupę.
– I wystosowali list otwarty do portalu sądeczanin.info, w którym to stają w Pana obronie. Wśród podpisanych znalazły się nazwiska osób,
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które formułowały zarzuty przeciwko
Panu. Twierdzą, że list przedłożyła im
wicedyrektor.
– To, bardzo delikatnie mówiąc,
dość nieelegancka insynuacja i obraza wielu osób. Pani wicedyrektor,
która także jest nauczycielką, zaniosła list wraz z innym nauczycielem, ale to nie znaczy, że kogokolwiek zmuszała do jego podpisania.
Wygląda to na kontynuację tej nieczystej gry. Każdy jest osobą dorosłą
i bierze odpowiedzialność za swoje
czyny. Był to prawdziwy list otwarty wszystkich tych, którzy mieli coś
do powiedzenia, byli oburzeni i się
pod nim podpisali, a stwierdzenie,
o którym Pani mówi, pozostawię
czytelnikom do samooceny.
– Zmieni się Pana podejście do osób,
które podniosły protest przeciwko Panu? Wyciągnie Pan wobec nich
konsekwencje?
– Zawsze starałem się sumiennie wykonywać swoją pracę i postępować sprawiedliwie. Nie zmieni to na pewno mojego podejścia do
życia i wykonywanych obowiązków. Trudno mi się odnieść do pomówień, które ktoś pod moim adresem formułuje, a nie podpisuje
się, bo rzekomo boi się mnie. Takie działania nie tylko godzą we
mnie, ale przede wszystkim w dobre imię szkoły, która ostatnimi czasy podniosła poziom we wszystkich
kierunkach, zarówno jeśli chodzi
o zdawalność matur – 75–80 proc.
czy egzaminów zawodowych – 70–
100 proc. oraz bezpieczeństwo i wychowanie. I to mnie najbardziej boli.
Pyta mnie Pani, czy wyciągnę konsekwencje? A ja pytam w stosunku
do kogo? Nie wiem, kto formułował
takie zarzuty, komu może zależeć
na szarganiu imienia szkoły – jedynie mogę się domyślać. Nie jestem
osobą mściwą, która chciałaby coś
w ten sposób ugrać. Zależy mi tylko
na tym, by szkoła funkcjonowała jak
najlepiej, nadal się rozwijała, dostosowywała do współczesnego rynku

Grzegorz Barnaś

FOT. KG

Zwycięzcy konkursów na stanowiska dyrektorów
sądeckich szkół i placówek wychowawczych:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
– Katarzyna Fałowska
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego
– Włodzimierz Strzelec
Zespół Szkół Podstawowo–Gimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów
Sądecczyzny – Jadwiga Kopeć
Zespół Szkół Podstawowo–Gimnazjalnych nr 2 im. Orląt Lwowskich
– Janusz Chruślicki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej
– Dorota Smaga
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego
– Gracjan Fołta
Zespół Szkół Elektryczno–Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia
– Walenty Szarek
Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu
– Grzegorz Barnaś
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej
– Urszula Gawrońska
pracy i aby każdy miał w tym swój
udział – pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie.
– Kiedy pojawiły się takie zarzuty przeciwko Panu, pojawiły się również wątpliwości, czy słusznie Pan robi
startując ponownie w konkursie?
– Moją ambicją nigdy nie było
bycie dyrektorem. Moją ambicją
było służenie swoim doświadczeniem i pracą na rzecz szkoły, której jestem absolwentem. Pięć lat
temu, kiedy startowałem na stanowisko dyrektora, miałem wątpliwości. Byłem nauczycielem, nie
miałem doświadczenia w zarządzaniu. Teraz nie miałem żadnych

wątpliwości. Jeśli ktoś ma odwagę
stawiać takie oszczerstwa, to niech
je stawia jawnie, do wszystkich jestem się w stanie ustosunkować
i udowodnić, że są nieprawdziwe.
– Nie chciał Pan jednak komentować
zarzutów przed konkursem.
– Wolałbym w ogóle tego nie robić. Cała sprawa nauczyła mnie, jak
łatwo można zniszczyć człowieka,
formułując przeciw niemu fałszywe oskarżenia, jak łatwo złamać
jego kręgosłup moralny. Nauczyła
mnie również, aby nadal zawsze być
sobą i do końca wierzyć, że prawda wcześniej czy później zwycięży.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

A

Maųopolski OƑrodek Ruchu Drogowego w Nowym SČczu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy SČcz
www.mord.pl
Sekretariat - tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
Pracownia Psychologiczna – tel. /18/ 449 08 95
Szkolenia – tel. /18/ 449 08 99
ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I KURSY DLA:
j kierowców /przewóz osób i rzeczy, szkolenia okresowe,
kwalifikacja wstħpna, uzupeųniajČca, przyspieszona/,
j kandydatów na egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j kandydatów na instruktorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
j kierowców naruszajČcych przepisy ruchu drogowego /punkty karne/,
j kierowców wykonujČcych transport drogowy taksówkČ,
j kierowców wykonujČcych transport drogowy/ przewóz osób i rzeczy/,
j kierowców przewoǏČcych towary niebezpieczne /ADR/,
j szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ WYKONUJE SI% BADANIA:
j kierowców /badania wstħpne i kontrolne/,
j operatorów suwnic,
j operatorów sprzħtu ciħǏkiego,
j kierowców naruszajČcych przepisy ruchu drogowego.

ZAPRASZAMY DO WSPÓBPRACY!

7

16 czerwca 2011 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI

Wywiad

– Jeszcze kilka tygodni temu wiele osób
w Nowym Sączu powtarzało całkiem poważnie wiadomość, że Andrzej Danek
nie żyje. Słyszał Pan informacje o swojej śmierci?
– Słyszałem (śmiech), ale podobno kiedy o kimś mówią, że już umarł,
to będzie długo żył. Z pewnością jednak pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone (śmiech). Prawdą
jest jednak, że człowiek chodzi sobie po świecie i nie wie, co może mu
się przydarzyć. Do jednego mogę się
przyznać – dużo spraw wziąłem sobie na głowę. Chyba za dużo. Oprócz
własnej firmy, bardzo serio podszedłem do spraw Sandecji, a przecież ten
klub to dzisiaj duże przedsiębiorstwo
z 4–milionowym budżetem. Trzeba
tego pilnować.
– Ale nie upilnował Pan własnego
zdrowia.
– Najbardziej żałuję, że kiedy to się
stało, graliśmy akurat z Kolejarzem
Stróże. Mam pecha do meczów derbowych, bo kiedy graliśmy poprzedni, akurat byłem za granicą…
– Czyli jednak mecz ważniejszy od zdrowia. Powiedział Pan, że „człowiek chodzi
po świecie”, ale akurat w Pana przypadku
to nieodpowiednie określenie, bo Pan raczej biega po świecie…
– To prawda. Mam taki styl życia, że wszystko chciałbym szybko
załatwić.
– Może za szybko?
– Pewnie za szybko, ale to chyba
dlatego, iż chciałbym wszystko dobrze poukładać. Przyznaję się – ciągle gonię za różnymi sprawami, może
w ostatnim czasie bardziej za klubowymi, niż za sprawami własnej firmy.
Nie myślałem jednak, że może mi się
coś stać z tego powodu.
– Ale stało się. Choć ze swoją sylwetką nastolatka wygląda Pan jak okaz zdrowia, uprawia Pan sport, ale z diagnozą
zakrzepu wylądował Pan w ciężkim stanie
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Chyba muszę zwolnić!
w szpitalu. Nie włączyła się Panu lampka
ostrzegawcza: chłopie zwolnij!
– Włączyła się. Powiedziałem sobie
– stop! I wytrzymałem tak miesiąc, ale
już zauważam, że wracam do tamtego rytmu życia sprzed zdrowotnych
problemów.
– Nie chciałby Pan, żeby Pański przykład
był ostrzeżeniem dla tych wszystkich,
którzy myślą, że jeśli czegoś pilnie nie załatwią, to świat się zawali? Kiedy był Pan
ostatnio na urlopie?
– Chyba bardzo dawno temu byłem na wczasach. Urlop? Nie mam
urlopu. Nie mam czasu na urlop! Kiedy jeszcze żyła moja mama, lubiłem
po meczu w sobotę pojechać do niej
na wieś. To był świetny relaks. Ale to
też na chwilę, bo przecież moja firma
zaczyna pracę już w niedzielę, poza
tym trzeba było zaglądnąć, jak działa
restauracja. Ciągle jest coś do zrobienia, ciągle trzeba czegoś dopilnować.
– A zna Pan takie powiedzenie, że cmentarze pełne są ludzi niezastąpionych?
– Znam (śmiech). Kiedy leżałem
w szpitalu, to myślałem, żeby dać sobie z tym wszystkim spokój, ale potem
silniejsza okazała się myśl, że przecież
jak sam czegoś nie dopilnuję, to będzie
źle zrobione.
– Jesienią bardzo hucznie obchodził Pan
pięćdziesiąte urodziny. Czego Panu liczni
goście życzyli?
– Zdrowia (śmiech). No i tego zdrowia akurat zabrakło. Nigdy wcześniej
nie myślałem, jakie ważne są te życzenia
zdrowia. Dobrze, że wszystko skończyło się tak, jak się skończyło. Jeszcze do
końca sierpnia mam przyjmować leki.
– A lekarze pozwolili Panu na powrót do
pracy?
– Szczerze?
– Tylko szczerze!
– Jestem ciągle na zwolnieniu lekarskim (śmiech)! A poważnie – jeżdżę na badania, odwiedzam lekarzy,
niczego nie zaniedbuję. Zacząłem bardziej dbać o siebie.
– Czyli ile czasu dziennie poświęca Pan na
pracę, a ile na odpoczynek?
– Odpoczywam, kiedy śpię
(śmiech). Wychodzę z domu wcześnie

rano, a jeśli zdążę wrócić na wieczorne wiadomości telewizyjne, to jest
dobrze. Generalnie mam tylko czas
na obejrzenie jakiegoś wieczornego
meczu, ale coraz częściej zdarza się,
że o wyniku muszę dowiadywać się
rano. Kiedyś było nie do pomyślenia, żebym zasnął podczas transmisji.
– Jak Pan dzieli obowiązki w ciągu dnia?
– Sprawom cechowym nie muszę już poświęcać tak wiele czasu, bo
dzięki Jasiowi Firstowi praca tam jest
świetnie poukładana. Gorzej w Sandecji, gdzie ciągle bujamy się z długami, które narastały tu przez lata.
– Ale kiedy decydował się Pan na objęcie stanowiska prezesa Sandecji dwa
lata temu, wiedział Pan, że to nie będzie
sanatorium.
– Wiedziałem, ale nie myślałem,
że biorąc klub zadłużony na milion
400 tys. zł, dług szybko skoczy o kolejnych 400 tysięcy. Pewnym problemem okazał się też – hm – awans klubu do pierwszej ligi.
– Każdy chciałby mieć takie problemy!
– Oczywiście, że to był przyjemny
problem, ale wraz z awansem wzrosły potrzeby finansowe klubu. Szybko
trzeba było szukać poważnych sponsorów. Współpraca klubu z miastem
jest wzorowa. Bardzo dużo nam pomaga dyrektor Wydziału Kultury
i Sportu UM Józef Kantor. Chwała prezydentowi i Radzie Miasta, że
byli nam tak przychylni. Tego sukcesu nie byłoby też bez takich firm jak
Wiśniowski, Fakro, Szubryt i wielu
mniejszych. Mnóstwo ludzi zaangażowało się w Sandecję. Przykro jednak,
kiedy słyszę komentarze, że Bóg wie,
jakie pieniądze zarabiam na klubie.
– A nie zarabia Pan?
– A jest ktoś w Nowym Sączu, kto
zarabia na Sandecji? Myślę, że nie ma
takiego. To jest niemożliwe. Wraz
z prezesem Wiesławem Leśniakiem
oglądamy każdą złotówkę, zanim ją
wydamy. Już mnie nawet nie złoszczą
takie komentarze. Zawsze ktoś coś będzie mówił. Dobrze, że mam swoje firmy poukładane i oddanych ludzi, którzy o to dbają, bo byłoby bardzo ciężko.

Nie mógłbym przecież wszystkiego
zostawić i zająć się sprawami Sandecji. Zresztą od czasu pobytu w szpitalu
w każdej z moich firm rodzina i wspólnik Czesław Kosiński oraz menadżer
restauracji Aneta Kosecka starają się
mnie maksymalnie odciążyć.
– A może Pan za bardzo angażuje się
emocjonalnie w przeżywanie meczów
i serce się zbuntowało?
– Zawsze przeżywałem mecze, więc
żyję też meczami Sandecji. Kiedyś bardzo przeżywałem mecze Legii Warszawa, za którą jeździłem po Polsce
i Europie. W 1992 r. byłem nawet na
promie, którym wracali kibice ze słynnego meczu w Geteborgu, kiedy Legia
wywalczyła awans do Ligi Mistrzów.
Legendy pisano i opowiadano o tym
rejsie ze Szwecji, ale to już inny temat.
– Jest Pan mistrzem Polski piekarzy w piłce nożnej. Kopie Pan jeszcze czasami futbolówkę? Wolno Panu?
– Właśnie niedługo kolejna edycja mistrzostw, więc pewnie chociaż
na chwilę wyjdę na boisko. Lekarz
mi tego nie zabronił, gorzej z wolnym czasem…
– Myślałem, że Pan już zrozumiał, że trzeba mieć trochę czasu dla siebie, a Pan
znowu swoje!
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FOT. PAWEŁ LEŚNIAK

R O Z M OWA z ANDRZEJEM
DANKIEM, prywatnym
przedsiębiorcą, mistrzem
piekarskim, prezesem
Sandecji, podstarszym Cechu
Rzemiosł Różnych w Nowym
Sączu.

– Ależ zrozumiałem!
– Ale dopiero, kiedy cały Nowy Sącz
plotkował, że z Panem jest już kiepsko.
Dużo odebrał Pan telefonów z pytaniami o zdrowie?
– Chyba dużo osób dzwoniło, choć
tak naprawdę to nie wiem, bo nie
wolno mi było odbierać. Przez dwa
tygodnie musiałem leżeć bez ruchu,
a potem tylko pisałem esemesy.
– Przestraszył się Pan, że tak nagle może
się stać z człowiekiem coś złego?
– Przestraszyłem się, bo mój stan
był faktycznie ciężki. Nie wiem jednak, czy odrobiłem tę lekcję do końca,
bo znowu zaczynam niebezpiecznie
przyspieszać. O rany, ja chyba faktycznie muszę zwolnić!
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

A

OKNA – DRZWI
MARKET GORZKOWSKA 15, tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala
poniedziałek - piątek 9.00- 19.00, sobota 9.00-15.00
Nowy Sącz

ul.Kolejowa 16
ul.Ciećkiewicza 7,
Krynica
ul. Kościuszki 56,
Gorlice
ul. Bardiowska 5,
ul. Michalusa 26,
Bobowa Centrum Handlowe
Limanowa
ul. Zygmunta Augusta 12,
ul. Piłsudskiego 7,

tel. 18 443 69 98
tel. 18 449 08 60
tel. 18 471 31 13
tel. 18 353 52 61
tel. 18 545 00 45
tel.18 354 61 20
tel. 18 337 01 57
tel. 337 26 55
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Wakacyjna Szkoła dla Rodziców z DTS

LEKCJA 1.

Jak widzę swoje dziecko?

Słuchaj dziecka, zamiast mówić!

Pod niebo wynosimy nasze błędy,
a w przepaściach trzymamy cnotę i sprawiedliwość
Giordano Bruno

R O Z M OWA z HALINĄ
CZERWIŃSKĄ, edukatorem
i pedagogiem w Zespole
Pomocy Psychologiczno–
–Pedagogicznej „Ostoja”
w Nowym Sączu

Drogi Rodzicu,
z przyjemnością wybieram się
z tobą w krainę pomysłów i treningu umiejętności rodzicielskich.
Pragnę towarzyszyć ci w wakacyjnej drodze pogłębiania i odbudowywania relacji z twoim dzieckiem.
Wierzę, że w trakcie 10 lekcji odszukasz klucz do serca swojego dziecka i wzmocnisz więź emocjonalną
z nim. Wspólnie wtedy poczujecie
bliskość, ciepło i wzajemne oparcie.
Już dzisiaj zachęcam cię do dzielenia się efektami. Ważne jest jednak wykonywanie zleconych zadań
domowych.
A teraz udziel sobie odpowiedzi
na następujące pytania – jak widzę
swoje dziecko, kiedy:
N przychodzę zmęczony z pracy,
N jestem podenerwowany, bo coś
mi się nie udało w ciągu dnia,
N odczuwam złość, bo nie zdążyłem wykonać tego, co miałem
zaplanowane,
N dowiedziałem się na wywiadówce o słabych ocenach i niewłaściwym zachowaniu dziecka,
N opiekunka poskarżyła się, że Jasiu nie chce jeść, brzydko się odzywa, bije swojego brata itp.
Wydawałoby się, że istnieje wystarczająca ilość powodów, aby patrzeć na dziecko przez pryzmat jego
wad i minusów.

– „Ostoja” po raz kolejny współorganizowała konferencję, podczas której dzieliła się swoimi spostrzeżeniami z wprowadzanych
programów edukacyjnych i wychowawczych w szkołach: Golden
Five, Archipelag Skarbów czy Szkoła dla Rodziców. W ten ostatni jest
Pani chyba najmocniej zaangażowana i prowadzi od 13 lat. Szkoła może pochwalić się już wybitnymi absolwentami?
– Szkoła dla Rodziców może
pochwalić się rodzicami nie
tyle kompetentnymi, co przede
wszystkim emocjonalnie dojrzałymi . Jej owocem jest przede
wszystkim entuzjazm rodziców
do roli, jaką pełnią i radość z rodzicielstwa. A ja czerpię od nich.
Absolwenci szkoły podejmują bowiem różne inicjatywy dla dzieci: organizują dla nich wycieczki,
stworzyli teatr, w którym grają razem z nimi itp. Efektem Szkoły dla
Rodziców było również szukanie
pokojowego sposobu rozwiązywania problemów – tak zrodził się
pomysł mediacji rówieśniczych,
które realizuję w Katolickiej Szkole Podstawowej, gdzie również jestem pedagogiem. Żeby jednak realizować te pomysły, trzeba mieć
źródło, z którego można czerpać
i tym źródłem jest właśnie Szkoła dla Rodziców.
– Dziś model rodziny, w której matka mogła oddać się tylko wychowaniu dzieci, odchodzi do historii. Oboje
rodziców pracują i swój brak pełnego
zaangażowania w wychowanie tłumaczą brakiem czasu. Możemy się
tak usprawiedliwiać?
– Tak się tłumaczymy i faktycznie gaśniemy jako rodzice.
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Nie tyle nam się nie chce, co
jesteśmy zmęczeni. Dlatego musimy znaleźć się
w grupie entuzjastów,
by czerpać od nich siły.
To jest tak jak z wypaleniem zawodowym.
Ja mam piątkę dzieci i nie czuję wypalenia rodzicielskiego.
Mam świadomość, że
dla dziecka miłość to
bezwzględnie poświęcony mu czas.
– O ten czas właśnie chodzi,
ale jak go znaleźć?
– Wszystko robimy w wielkim pośpiechu. Kiedy dziecko
przychodzi do nas i pyta: mamo,
tato jak ci mogę pomóc, nie zbywajmy go. Czasem lepiej jest poodkurzać razem z dzieckiem, nawet gdy zajmie nam to dwa razy
więcej czasu i zrobimy to mniej
dokładnie. Czy pozwolić dziecku
choćby podawać narzędzia. Czy
nie rozbroi każdego rodzica, gdy
na koniec usłyszy: Tato, jak ty byś
sobie beze mnie poradził?
– Jakich rad udzieliłaby Pani wypalonym rodzicom?
– To rady dla wszystkich. Po
pierwsze, słuchanie nad mówieniem – nie wypytujmy dziecka,
jak było w szkole, obserwujmy
jego gesty, zachowanie, pytajmy tylko o uczucia, a wtedy samo
się otworzy. Po drugie: rozumienie nad ocenianiem – ocenianie powoduje bunt albo sprawi,
że dziecko jeszcze bardziej będzie załamane. Po trzecie: dzielenie się nad argumentowaniem
– lepiej powiedzieć: „Próbuję
zrozumieć co myślisz, ale moim
zdaniem…”
– Zakończenie roku szkolnego zbliża
się wielkimi krokami, może więc zaproponujmy zadanie domowe na wakacje… dla rodziców.
– Proponuję nawet trzy.
Chciałabym, aby wszyscy rodzice
poświecili dzień, może tydzień,
który spędzą tylko z dzieckiem.

Oświadczyli mu, że nie odbierają telefonów służbowych, w pełni poddali się temu, co chce robić
dziecko. Zadanie drugie brzmi:
Napisz list do dziecka, w którym
opiszesz, co dobrego wydarzyło się w ciągu całego roku szkolnego, za co chcesz podziękować
swemu synowi/córce. Mogą to
być drobne rzeczy, w zależności od wieku dziecka, nawet tak
prozaiczne, jak podziękowanie za
codzienne ścielenie łóżka. Zadanie trzecie: Wprowadź symbole
do swojego otoczenia, które pomogą ci zdyscyplinować się w relacji z dzieckiem i widzieć to, co
dobre w domownikach, może to
być np. perełka czy lupa – oznaczająca, że zawsze się znajdzie
coś pozytywnego, gdy się tylko
dobrze poszuka.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Halina Czerwińska nie tylko proponuje mamom i ojcom zadanie
domowe na wakacje, ale i udział
w Wakacyjnej Szkole dla Rodziców
za pośrednictwem „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Absolwenci, którzy wyróżniająco ukończą
kurs, otrzymają certyfikaty. – Nie
wydrukujemy ich, bo nie jesteśmy w stanie. Uśmiech dziecka to
niepodważalny dokument ukończenia WSR – mówi pedagog.

A jednak można inaczej.
Na przykład:
N zamiast mówić o Jasiu do innych:
„Mój syn w ogóle się nie uczy, nie
wierzę, że da sobie radę w starszych
klasach” powiedz: „Mój syn lubi wf,
to jego pasja, umie przestrzegać
ustalonych reguł gry”
N zamiast: „Och, co za leń z niego, ciągle muszę go popędzać do
zrobienia porządków w domu”,
powiedz: „Kiedy układa ubrania
w szafie, robi to bardzo dokładnie,
najpierw wszystko wyjmuje, potem
po kolei układa na swoim miejscu,
N zamiast: „Co za roztrzepane dziecko, wszystko zapomina,

powiedz: „Mój syn jest odważny,
kiedy trzeba zrobić zakupy, sam
idzie do sklepu i umie się zastanowić, który towar wybrać”
N zamiast: „Jasiu to egocentryk,
wszystko chce mieć tylko dla siebie, zauważ: „Jasiu to wrażliwy
chłopiec, potrafi zauważyć kiedy mama się smuci lub gdy kolega
w szkole zapomni śniadania” itp.
Kochani, źródło problemów często tkwi w nas. Dzieje się tak np. gdy
dajemy się ponieść emocjom lub gdy
przenosimy nasze problemy na dziecko albo gdy dopatrujemy się powodów złego zachowania dziecka tylko
i wyłącznie w ich nieposłuszeństwie.
Gdybyśmy narysowali dziecko
w kształcie prostokąta i oszacowali procentowo plusy i minusy dziecka, nie byłoby to dla niektórych zbyt
łatwe, szczególnie dla tych, którzy doświadczają wielu problemów
wychowawczych. Ile procent znalazłoby się po stronie „ +”, jak wygląda proporcja”+” i „–”, czyli jaką
część dziecka tak naprawdę akceptuję? Czasami jest tak, że im starsze
dziecko, tym trudniej jest znaleźć
pozytywne cechy, tzw. plusy. W tym
celu proponuję zamieścić w domu
pierwszy symbol naszej lekcji, jest
nim lupa. Znalezienie pokładów dobra inaczej pereł głęboko schowanych w dziecku jest pierwszym podstawowym warunkiem, aby mogło
się prawidłowo rozwijać.

Zadanie więc na tydzień
brzmi następująco:
N wygospodaruj wspólnie z dzieckiem (z każdym dzieckiem osobno)
czas, wyjmij albumy ze zdjęciami
i wspólnie oglądajcie, zatrzymując się szczególnie długo przy tych
zdjęciach, które szczególnie zainteresują wasze dziecko,
N wypisz nie mniej niż 5 pozytywnych cech swojego dziecka, co
ci się w nim podoba, uwaga: zachęć
dziecko, a także współmałżonka,
aby i tobie wypisali najmniej 5 cech
pozytywnych,
N następnie porozmawiajcie na temat dobra, które udało wam się wzajemnie znaleźć w sobie. Pamiętaj, aby
nie rozważań słabych stron i nie zatrzymywać się na negatywach.
HALINA CZERWIŃSKA

A

OdwiedŢ nowo otwartƅ restauracjĩ „Poczekalnia” i zakosztuj prawdziwej wĩgierskiej
kuchni. W menu odnajdziesz równieŤ dania woskie oraz polskie. Mamy teŤ propozycje
dla tych, którzy preferujƅ zdrowe i ekologiczne jedzenie. Oferujemy przy tym duŤy
wybór win i naturalnych soków. Nie musisz sztywno trzymaĚ siĩ karty, moŤesz stworzyĚ
takŤe wasnƅ kompozycjĩ, odkrywajƅc z „Poczekalniƅ” swój talent i smak.

Restauracja „Poczekalnia”
ul. Nawojowska 30 Nowy Sƅcz
Tel. 18 414 99 41,
tel. kom. 789 269 211
e-mail
restauracja@poczekalnians.pl
www.poczekalnians.pl

Organizujemy bankiety, imprezy
okolicznoōciowe, a takŤe szkolenia.

„Poczekalnia” sprawi, Ťe czekanie nabiera
innego wymiaru. Tu mio spĩdzisz czas z caƅ
rodzinƅ. Do dyspozycji klientów specjalny kƅcik
dla dzieci, a dla melomanów pianino.

WIELKIE OTWARCIE
W SOBOTÔ,
18 CZERWCA, GODZ. 18
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VIII Spotkanie Integracyjne Przewoźników
Międzynarodowych zrzeszonych w Sądeckiej Izbie Gospodarczej

Branża twardych ludzi
Z czego słynie Sądecczyzna?
Oczywiście ze śliwowicy, lodów,
okien dachowych i pewnie wielu jeszcze innych wyrobów oraz
firm rozsławiających nasz region
w Polsce i na świecie. Rzadko
jednak przy takiej okazji pamiętamy, jak ważną siłą gospodarczą regionu są międzynarodowi
przewoźnicy. W samej tylko Sądeckiej Izbie Gospodarczej zrzeszonych jest ich ponad 300. To
prawdziwy fenomen w skali kraju. W najbliższą sobotę międzynarodowi przewoźnicy wyznaczyli sobie w Krynicy ósme już
spotkanie integracyjne. Będzie
ono okazją nie tylko do rozmów
o problemach branży.

W trzy godziny do Krakowa
A jest o czym rozmawiać. Paradoksalne, ale nawet bez specjalistycznych badań, których wyniki
niedawno opublikowano, wiemy,
że Nowy Sącz jest najgorzej skomunikowanym ze stolicą województwa miastem w Małopolsce.
Jak wyliczono, statystyczny czas
przejazdu do Krakowa wydłużył
się już do ponad 3 godzin, a TIR–y
często potrzebują na pokonanie
tego krótkiego przecież odcinka
więcej czasu. Żeby jeszcze bardziej skomplikować niełatwą już
i tak sytuację, latem i zimą pojawiają się okresowe utrudnienia. Dobrze znamy sytuacje, kiedy z powodu powodzi albo tylko
lokalnych podtopień zamykane
były główne drogi regionu, a zimą
obfite opady śniegu paraliżowały ruch na wielu odcinkach. To
specyfika Sądecczyzny sprawia,
że nie jest łatwo poruszać się tu
wielkimi ciężarówkami.
Co ważne nasze położenie jest
również atutem firm spedycyjnych. Z Nowego Sącza łatwiej bowiem obsługiwać przewozy towarowe z Krakowa czy Śląska na
południe Europy. Kierowcy czasami żartują, że przy naszej infrastrukturze drogowej, w ciągu
regulaminowych dziewięciu godzin pracy za kierownicą, z Nowego Sącza można dotrzeć co
najwyżej na Górny Śląsk, choć
w tym samym czasie po dobrych
autostradach można przejechać
całe Niemcy. W ostatnim czasie to jednak kierunek przeciwny nadaje największej dynamiki
tutejszym firmom transportowym, które coraz częściej obsługują przewóz towarów na Ukrainę. Fachowcy prognozują, że
w najbliższym okresie tendencja

ta będzie jeszcze mocniejsza, choć
akurat nie idzie to w parze z polepszeniem infrastruktury drogowej w kierunku wschodnim.

Kryzys przetrwali najsilniejsi
Blisko 90 procent międzynarodowych przewoźników to
małe firmy posiadające do pięciu aut. Przełomowym dla branży był 2008 r. kiedy w przewoźników mocno uderzył kryzys. Na
wynikach finansowych przedsiębiorstw bardzo negatywnie odbił się niski kurs euro i wysokie
ceny paliw. Nowa sytuacja mocno
zweryfikowała branżę, z rynku

wycofało się wiele firm, dla których transport nie był główną
działalnością. Inni nie wytrzymali konkurencji. Jak obliczono
zmniejszyła się również liczba
pojazdów obsługujących międzynarodowe przewozy. Inna rzecz,
że na ich miejsce pojawili się nowi
przewoźnicy i ich flota. Podobnie było również w 2004 r. czyli
w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, kiedy
kontrolowane wcześniej przez
państwo koncesje zostały zastąpione licencjami. Na szosie zapanowały prawa wolnego rynku, ale
polscy przewoźnicy musieli się

jednocześnie zmierzyć z firmami
z nowych krajów Unii. Tradycyjnie przetrwali najsilniejsi.

Bramki zamiast winiet
Jak wiadomo życie nie znosi próżni i już niebawem naszych
przewoźników czekają nowe zasady poruszania się po polskich
drogach. Konkretnie po drogach
krajowych. Dotychczasowe winiety wykupywane na określony
okres, 1 lipca zastąpione zostaną mytem. Teraz elektroniczne
bramki zainstalowane na drogach krajowych (w naszym regionie jeszcze ich nie ma) będą

dokonywać odczytu i pobierać opłaty w zależności od ilości
przejechanych kilometrów. Ale
uwaga – wysokość opłaty uzależniona będzie również od poziomu
emisji spalin. Im nowocześniejsze
auto i niższa ich emisja, tym opłaty będą mniejsze. Generalnie jednak – jak obliczają zainteresowani
– pokonanie takiego samego odcinka z elektronicznym odczytem
może się okazać nawet dwa razy
droższe niż przy systemie winietowym. Kolejny raz trzeba się będzie dostosować do nowych zasad
i – tradycyjnie już – obronną ręką
wyjdą z tego najsilniejsi.
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Nowy NOX – POL
W 2011 roku NOX POL rozpoczął modernizację
taboru. Jeden z kilku zamówionych w tym roku
ciągników siodłowych Mercedes Actros gotowy
jest już do odbioru. Firma NOX–POL Sp. z o.o.
stawia na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania,
które dają silniki euro 5. Prestiż oraz elegancję
widać w każdym detalu. Niejeden kierowca marzy,
żeby usiąść za jego kierownicą.
Modernizację taboru wymusza kilka czynników.
Jednym z nich są oczekiwania naszych Klientów.
Staramy się podnosić poziom obsługi z każdym
dniem. Ekologia i ekonomia wymusza wymianę
taboru na ciągniki z silnikami EURO 5 – wszyscy
w branży wiemy jakie będą koszty przejechanego
kilometra po 1 lipca 2011 dla ciągników np. EURO
2. Nie mniej ważnym argumentem jest także
komfort pracy i poziom bezpieczeństwa naszych
kierowców.
Oprócz planów wymiany taboru w 2011 roku
zamierzamy zintensyfikować współpracę
z przewoźnikami w celu rozwinięcia spedycji.
Staramy się tak organizować przewozy, aby praca
naszych przewoźników była zoptymalizowana.
Zapraszam najlepszych do współpracy!
Paweł Luty
tel. 661 999 301
Dyrektor Transportu i Spedycji w NOX POL Sp. z o.o. Paweł Luty, absolwent WSB – NLU, przy nowym ciągniku, czerwiec 2011 pawel.luty@noxpol.eu
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Adres siedziby firmy

Adresy oddziaów:

Przedsiĩbiorstwo Produkcyjno-Usugowo-Handlowe
Polmex Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 1, 33-300 Nowy Sƅcz
tel. 18 442 88 26, fax. 18 415 67 37
www.polmex.pl
office@polmex.pl

Wrocaw - gieda owocowo-warzywna, ul. Obornicka 235-237, tel. 71 78 82 010
Katowice - gieda owocowo-warzywna, ul. BocheĽskiego 99B, tel. 32 35 93 309
Kraków - gieda owocowo-warzywna, „Plac Rybitwy” ul. Póanki, tel. 12 29 25 216
oraz ul. Bartników 10, tel. 12 29 22 707
Warszawa - WGO „Bronisze” ul. PoznaĽska 98, tel. 22 72 15 904/906/907
PoznaĽ - Wielkopolska Gildia Owocowo-Warzywna, ul. Franowo 1, tel. 61 876 36 44

Transport Drogowy Krajowy i Miēdzynarodowy

Spedycja – Logistyka
Firma naleĳy do:

33-300 Nowy SĎcz,
ul. Wēgierska 188
tel. 18 449 08 45,
fax 18 547 55 77

spedycja@folpak.auto.pl

www.folpak.auto.pl

SĎdecka Izba Gospodarcza
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Opinie
Sezon
otwartych okien

D

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

awno, dawno temu, kiedy byłem studentem krakowskiej
Alma Mater, pomieszkiwałem
przez trzy lata w „Bursie Jagiellońskiej” przy ulicy Śliskiej. Piękne to były czasy. W akademiku
panowały zgoda i harmonia, studenci poświęcali się wyłącznie nauce, z rzadka zaniedbując swoje
obowiązki. Zawsze około godziny 22.00 atmosfera wyciszała się,
brać żakowska karnie szła do łóżek (swoich), tu i ówdzie słychać
było jedynie szept modlitwy, by
nazajutrz o brzasku powitać nowy
dzień. Czasem tylko nocną ciszę
mąciły wybuchające w łazienkach
junkersy. No, ale na to akurat nie
mieliśmy wpływu. Dlaczego o tym
piszę? Bo tak można by rozpocząć bajkę z morałem o tym, jak to
my niegdyś, odpowiedzialni, pracowici, zdyscyplinowani, skromni, bogobojni i moralni (w skrócie:
stare zgredy) zdobywaliśmy w pocie czoła wykształcenie, żeby kolejne pokolenia mogły się nami zachwycić i naśladować. Niestety,
bajki mają to do siebie, że prawdy w nich tyle co kot napłakał. Byliśmy jacy byliśmy, a jeśli ktoś
w przypływie fantazji zechciałby nas uznać za wzór, to znaczy, że zatracił trzeźwość i zdrowy
rozsądek. Wróćmy do teraźniejszości. Rozpoczął się czerwiec
a wraz z nim sesje egzaminacyjne na uczelniach. Tak się składa, że mieszkam w takiej dzielnicy Nowego Sącza, gdzie studentów
moc, więc i wrażeń niemało. Ponieważ uczą się oni w Wyższej
Szkole Biznesu, żywioł obcy (biali,
żółci, czarni) jest bardzo widoczny. Ale spokojny. Żywioł krajowy
wręcz przeciwnie. O tej porze, jak
co roku, zaczyna się Sezon Otwartych Okien. Więc kiedy majowe
„pęka pąkowie” (Tuwim), niepohamowana witalność młodych ludzi znajduje upust w spontanicznych, głośnych zachowaniach,

słyszalnych nawet z odległości pół
kilometra. Większość tych, o których teraz piszę, mieszka w dużym akademiku przy Jana Pawła
II. Budynek ten ma okna, które się
niestety otwierają, w efekcie czego niemal całe osiedle doświadcza
codziennych juwenaliów. Zwłaszcza nocą. Ale myliłby się ten, kto
podejrzewa, że jestem skarżypytą. Akurat ja jestem dla żaków
wyjątkowo tolerancyjny. Dwa są
tego powody. Pierwszy: jestem
tym szczęśliwcem, co to mieszka w pewnym oddaleniu od nich,
i drugi – chyba byłem do nich trochę podobny. To wyznanie nie
przyda mi zapewne sympatii, ale
niech tam! O skali mojej tolerancji
dla zbyt głośnych studentów może
świadczyć to, że żaden z nich
w nocy z soboty na niedzielę nie
poległ z mojej ręki, choć mógł, bo
powód był. Nie wiem co to jest, ale
zawsze jak zaczyna się wieczór,
w młodych ludzi wstępuje Wielki Meloman, który chce się podzielić ukochaną muzyką z całym
światem. Otwiera wówczas akademikowe okno i dawaj! Nie to jednak wstrząsnęło mną do głębi. Oto
grupa rozochoconych żaków rozłożyła się nieopodal mojego domu,
na chodniku, na ulicy, na trawniku i przez kilka godzin prowadziła seminarium na wszystkie możliwe tematy. Ciemna noc, a oni
rozbierają na czynniki pierwsze co
się da. Aż do godziny piątej! A ja?
A ja zamiast wyjść, ochrzanić, postraszyć policją albo po prostu zamknąć okno, wsłuchałem się w tę
nocną opowieść i mało brakowało,
a sam bym się włączył do dyskusji. Czego to ja się nie dowiedziałem: kto spośród wykładowców
jest OK a kto świntuch, dlaczego
Tusk trzyma się Grabarczyka a Kaczyński własnych kompleksów,
dlaczego nie da się wypić sześciu
piw pod rząd, itp. Były też zwierzenia bardziej intymne, choć to
określenie jest stanowczo za łagodne. Słuchając tego wszystkiego, uświadomiłem sobie, ze stałem się mimowolnym przestępcą.
Podsłuchiwałem. Konkluzja: spanie przy otwartym oknie naraża na
konsekwencje i moralne, i prawne. W tym kontekście współczuję mieszkańcom domów sąsiadujących z akademikiem. Alternatywa
przed nimi marna: albo się trochę
zdemoralizują i nie wyśpią (okna
otwarte), albo uduszą (zamknięte). Oby do jesieni.

Od powietrza, głodu,
ognia i wojny…

Rafał Matyja
Całkiem nowy Sącz
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czerwca minie
400 lat od wielkiego pożaru,
jaki dotknął nasze miasto. Rocznica, choć okrągła, z pewnością nie warta hucznych
obchodów. Uświadamia nam jednak, że
w dawnych wiekach los miasta niejednokrotnie wisiał na włosku. Do dziś przetrwało wołanie – „Od powietrza, głodu,
ognia i wojny wybaw nas Panie”, wskazujące na największe zagrożenia tamtych
czasów. Dziś miasta chorują inaczej: wyludniają się ich centra, traci na znaczeniu
główny zakład przemysłowy, dewastacji ulegają nowoczesne niegdyś osiedla.
Choć nadal zdarzają się klęski żywiołowe
– u nas choćby powodzie – to nie one są
wyrokiem dla miasta.
Wymarłe bocznice, zarastające trawą dworce kolejowe, ogromne pustynie
poprzemysłowego złomu, to najczęstszy
dziś symptom „obumierania” miast. Najsilniej dotknęły tych uprzemysławianych
na siłę małych miasteczek, w których
państwowy kolos był często pracodawcą
większości zatrudnionych. Gdzie organizował on przedszkola i szkoły zawodowe,
imprezy kulturalne, był sponsorem klubu sportowego i utrzymywał placówkę
służby zdrowia.
Szczęśliwie Nowy Sącz nie był aż tak
silnie uzależniony od takiego dinozaura. Ale czy oparł się zupełnie chorobie?
Jesteśmy dumni – całkiem słusznie – ze
sporej liczby sądeczan w gronie najbogatszych Polaków, jesteśmy dumni z lokalnych marek. Ale okazem zdrowia
już nie jesteśmy. Raz po raz dowiadujemy się, że brakuje nam najważniejszych
w dzisiejszej Europie narzędzi wzrostu:
połączeń komunikacyjnych, nowoczesnych technologii, silnego ośrodka akademickiego. Wiemy, że co roku emigruje
z miasta spora liczba najzdolniejszej młodzieży. Wspiera ją w tej emigracji głos
mediów, które z największą pieczołowitością odnotowują każdy zawodowy sukces sądeczan w Warszawie i Krakowie,
a z lekceważeniem odnoszą się do zwycięstw na własnym boisku. Gdyby któryś z naszych piekarzy lub cukierników
otworzył skromny sklepik w Krakowie
czy Warszawie, miałby zapewne teksty

na pierwszych stronach lokalnej prasy.
Ale, że piecze dla nas – to w zasadzie nic
ciekawego, prawda?
Emigracja młodych ludzi wiąże się też
ze znacznie trudniejszym startem zawodowym w Nowym Sączu niż w Warszawie i Krakowie. Nie tylko dlatego, że
jest tu mniej miejsc pracy, ale także dlatego, że inaczej traktuje się wiek kandydatów. W 2001 roku dopytywałem
się o skład rady miasta, o 30–letnim już
radnym Mularczyku mówiono mi, że to
„smarkacz” i może za dziesięć lat no, to
kto wie, może nawet i wiceprzewodniczącym rady będzie. Udało mu się szybciej. A przecież pamiętamy, że Rokita
był wiceprzewodniczącym OKP w wieku lat 29, a Pawlak został premierem mając 33 lata.

W 2001 roku dopytywałem
się o skład rady miasta,
o 30–letnim już radnym
Mularczyku mówiono mi, że to
„smarkacz” i może za dziesięć
lat no, to kto wie, może nawet
i wiceprzewodniczącym rady
będzie. Udało mu się szybciej.
A przecież pamiętamy, że Rokita
był wiceprzewodniczącym OKP
w wieku lat 29, a Pawlak został
premierem mając 33 lata

Tak, ale to w Warszawie. A nie u nas.
A młodzi to słyszą i swoje wiedzą. Tu
czeka ich długa ławka rezerwowych.
Choć był przecież czas, gdy ludzie przed
trzydziestką zostawali wiceprezydentami i przewodniczącymi rady miasta. Dziś
żaden z nich nie dostałby zapewne w Nowym Sączu interesującej pracy. Wiem,
że wielu moich rozmówców sceptycznie
podchodzi do pomysłów pozyskiwania
dla Nowego Sącza kolejnych finansowanych ze środków publicznych instytucji, ale nadal twierdzę, że jest to jedyna
szansa na przyciągnięcie młodych absolwentów wyższych uczelni do naszego miasta. Sektor prywatny płaci tutaj
zdecydowanie mniej, potrzebuje niewielu ludzi z wykształceniem akademickim
i nic nie wskazuje na to, by szykowały się
u nas wielkie inwestycje, które stan ten
radykalnie odmienią.
Drogi i instytucje! To prosty program,
nie służący wprawdzie do wygrywania
wyborów, ale do ratowania miasta przed
losem podobnym, jaki kiedyś sprowadzały pożary, wojny, zarazy...
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To nie jest felieton
polityczny

Fabian Błaszkiewicz SJ
Z notatnika gwałtownika

P

remier Donald Tusk zalicza ostatnio sporo wpadek. W odróżnieniu
jednak od prezydenta
Komorowskiego wygląda
na to, że jego lapsusy to
z góry przygotowane, wyreżyserowane słowa i zdarzenia. Niestety, fortuna chyba opuściła ugrupowanie rządzące, bo zanim te socjotechniczne chwyty
zaczynają w ogóle działać, jakiś współpracownik premiera musi wszystko zepsuć niepotrzebnym, bo nadgorliwym
działaniem. Tak choćby ostatnio rozgorzała w niektórych mediach debata
czy pan Tusk się jedynie mocno zapędził w ferworze przemówienia, czy też
z pełną premedytacją powiedział, że nie
będzie klękać przed bankierami, związkowcami i… księdzem. Debata o tyle
miałka, że nie ma to w ogóle znaczenia.
Powiedział, co powiedział i teraz najwyżej możemy dociekać, o co tak naprawdę mu chodziło (a że o elektorat
lewicowy, to już inna sprawa).
Tymczasem poseł Czerwiński przysłał w związku z tym do swego rodzinnego Nowego Sącza coś w rodzaju dementi, w którym „w związku z dużą
ilością przekłamań w mediach” zamieścił pełny tekst wypowiedzi premiera. Rozumiem doskonale pana posła,
że zależy mu bardzo, by jego partia nie
wyglądała u nas na ugrupowanie antyklerykalne, ale niestety akcja ta osiągnęła skutek wprost odwrotny do zamierzonego. Przede wszystkim dlatego,
że – jak głosi stara zasada wyznawców
teorii spiskowych – nigdy nie należy
wierzyć w oficjalne informacje, dopóki
nie zostaną równie oficjalnie zdementowane. Jeżeli więc ktoś w Sączu zastanawiał się jeszcze, czy PO robi zwrot
w lewo i chce odbierać zwolenników
SLD oraz zbierać po opłotkach niedobitki jakiegoś tam ruchu Palikota, to po
interwencji pana Czerwińskiego może
już mieć całkowitą pewność, że tak
właśnie jest.
Po drugie, ów pełny tekst ujawnia w wypowiedzi pana Tuska słabość
znacznie gorszą, niż to na pierwszy rzut
oka wyglądało. No, bo samo stwierdzenie, że przed bankierami, związkowcami i księdzem klękać nie będzie,

cóż znaczy? Domniemywać możemy,
że niewiele. Primo, przed bankierami,
zwłaszcza tymi, co obsługują nasz dług
publiczny, to my już leżymy i kwiczymy, więc klękanie mogłoby być potraktowane nawet jako akt buntu, a nie ma
co ryzykować takich nieporozumień.
Secundo, klękanie przed związkowcem
choćby jednym – szczególnie, gdy protestuje – to ewidentna prowokacja, coś
jak klękanie przed katem albo dobrowolne poddanie się linczowi. Absurd,
którego należy unikać za wszelką cenę.
I wreszcie tertio, skoro pan premier nie
chce klękać przed księdzem, to co najwyżej oznacza, że nie chce się spowiadać przy konfesjonale, ale na przykład
już w rozmównicy może tak? Któżby się
w tym niewinnym stwierdzeniu dopatrywał od razu ataku na Kościół?
Niestety, pan Czerwiński zwrócił nam
uwagę na pełną wypowiedź premiera, która brzmiała tak: „Ten rząd dziś
– i jeśli wygramy – nasz przyszły rząd
– nie będzie się nisko kłaniał ani bankierom, ani związkowcom. Nie będziemy
klęczeli przed księdzem, bo do klęczenia jest kościół – przed Bogiem. Władze
publiczne, ta wielka obywatelska platforma może uklęknąć i nisko się pokłonić przed tymi, którzy dają nam pracę i zlecają nam robotę do wykonania
– przed Polakami, przed narodem. Idąc
do tych wyborów pamiętajcie, aby pokłonić się nisko tym, od których tak naprawdę zależy los Polski i wasz los, bo
oni na to zasłużyli”. Masz babo placek.
Okazało się w ten sposób czarno na białym, że rząd nie tylko przyjął kurs antykościelny, ale jeszcze zaczyna uprawiać
politykę dyskryminacji! Dlaczego? Ano
stwierdził przecież wyraźnie szef tegoż
gabinetu, że do klęczenia przed Bogiem
jest kościół, on jednak zachęca władze raczej do klękania „przed Polakami,
przed narodem”.
Pomijam już fakt, że brzmi to trochę… No, sami Państwo wiecie jak to
brzmi i z czym się kojarzy. Mnie interesuje w tej wypowiedzi owa sprawa
najgorsza: co jeśli ktoś jest równocześnie Polakiem i bankierem, związkowcem lub księdzem? Temu się pokłon nie
należy? Ten pracy rządowi nie daje? Od
tego nie zależy naprawdę los Polski?
… A może to nie jest prawdziwy Polak? Czy tak niefortunnie sformułowana wypowiedź nie jest już czasem dyskryminacją ze względu na wykonywany
zawód i wyznanie?
Hm, dzięki dementi pana posła dowiedzieliśmy się niechcący, że tym razem i panu premierowi wpadka się
udała. Boże, chroń mnie od przyjaciół,
z wrogami sam sobie poradzę – skomentowałby mędrzec.

Interes
za złotówkę

Maciek Kurp
Kurpiowskie wycinanki

Nie

wiem, jaką
datę nosi
ostatecznie pismo
stanowiące
odpowiedź związkowców z sądeckiego PKS na ofertę Zarządu Województwa dotyczącą przejęcia przewozowej
części ich przedsiębiorstwa za symboliczną złotówkę. Na pewno jednak
nie 1 kwietnia. A przekazana przez
media treść tej odpowiedzi każe ją
traktować na równi z primaaprilisowym, aczkolwiek średnio udanym,
żartem. Panowie działacze doszli bowiem do jedynie słusznego wniosku,
że nie będą przejmowali firmy, którą tak skutecznie przez dziesiątki lat
doili. Pewnie zabrzmią głosy oburzenia na owo dojenie, gdy średnia płaca
w firmie oscyluje gdzieś wokół 1500
zł. Nie dotyczy jednak ona po pierwsze etatowych działaczy licznych
związków zawodowych, a po drugie nie uwzględnia wielu oficjalnych
oraz tych bardziej skrywanych, wstydliwych dodatków do wynagrodzenia. Bulwersujące informacje o nich
ujrzały światło dzienne w ubiegłym
roku, wyciągnięte na jaw w iście sensacyjnym wywiadzie udzielonym DTS
przez wywalonego wówczas przez
związkowców prezesa firmy Marka
Surowiaka.
Kto jak kto, ale nasi dzisiejsi bohaterowie doskonale zdają sobie sprawę
z kondycji przedsiębiorstwa i ogromu
wyrzeczeń, jakie konieczne są do poniesienia dla podniesienia go z obecnego upadku. Wiedzą to, bo między
innymi dzięki ich kilkudziesięcioletnim staraniom i pracowniczej trosce firma jest teraz technologicznym
skansenem i ekonomicznym bankrutem. I gdyby panowie działacze zechcieli ograniczyć się do odpowiedzi na ofertę Zarządu Województwa
Małopolskiego zawierającego jakieś grzeczne „dziękujemy za propozycję, ale tym razem nie zatańczymy”, albo innych dyplomatycznych
frazesów, wszystko byłoby cacy. Ale
przeprowadzili oni autorską diagnozę stanu firmy, w której jako jedną
z głównych przyczyn jej finansowej

kondycji wskazali… No nie, nie bądźmy naiwni, że chodzi o chory system wynagradzania, wszechobecną
ochronę związkową, czy inną darmochę dla załogi. Wskazali mianowicie na „niepotrzebnie rozbudowaną dyrekcję”. Ale najlepsze dopiero
przed nami. Nasi dowcipnisie poszerzyli bowiem swoją odpowiedź dla
właściciela firmy o wskazanie oczekiwań i warunków, na jakich zechcą
firmę przejąć. Zasadniczo są one dwa.
Ale każdy z nich osobno jest wystarczający do wpisania w Księdze Guinnesa. Po pierwsze pozostawienie na
rok status quo i wyprowadzenie firmy
na finansową prostą. Tego nie można oczywiście odczytać inaczej, niż
„dołóżcie do tego biznesu kolejne kilkanaście baniek, a my spokojnie po-

I gdyby panowie działacze
zechcieli ograniczyć się
do odpowiedzi na ofertę
Zarządu Województwa
Małopolskiego
zawierającego jakieś
grzeczne „dziękujemy
za propozycję, ale
tym razem nie
zatańczymy”, albo
innych dyplomatycznych
frazesów, wszystko
byłoby cacy
czekamy w naszym związkowym ciepełku następny roczek”. A potem
samorząd Małopolski ma ponownie poprosić szanownych aktywistów
o przejęcie oddłużonej już firmy. Ale
jest jeszcze ten drugi, nie mniej fajny warunek. Razem z taborem mają
być dorzucone dwa elementy, które
pozostają jednymi z nielicznych aktywów firmy. Tym niewielkim, czyli warsztatami i tym ogromnym, czyli
nieruchomością stanowiącą dzisiejszy
dworzec autobusowy. O terenie bazy
pewnie nie warto nawet wspominać,
jako oczywistości. Pewnie jednak nie
za darmo. Związkowcy wyasygnują
na to zapewne… drugą złotówkę.
I jak tu dziwić się dzisiejszej sytuacji firmy? I jak tu nie zapytać, czy
wszystko to bardziej straszne, czy
śmieszne?
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Rekomendacje
Karnet nie tylko kulturalny
16 CZERWCA (CZWARTEK)
r K R Y N I C A Z D R Ó J , X godz. 14, oś.
Źródlana, Festyn Rodzinny;
r N OW Y S ĄC Z , X godz.16.30 – 18.30
sala edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ,
cykliczne warsztaty edukacyjne Architektura dla młodzieży;
r S TA R Y S ĄC Z , X godz. 17.30, Galeria
„Pod Piątką, wernisaż wystawy prezentujący projekt artystyczny „Inside”,
r N OW Y S ĄC Z , X godz.18, Reprezentacyjna Sala Ratuszowa – Rynek 1, 234.
Koncert u Prezydenta w wykonaniu Sądeckiego BIG BANDU.

17 CZERWCA (PIĄTEK)

PRZEKONAJ SIĘ JAKA TO FRAJDA BYĆ DOBROCZYŃCĄ
Stowarzyszenie SURSUM CORDA wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Urzędem Miasta
w niedzielę, 26 czerwca, w godz. 15–20, po raz drugi organizują festyn rodzinny na sądeckim Rynku. Będzie mnóstwo DARMOWYCH ATRAKCJI dla dorosłych i dzieci: m.in. występy laureatów sądeckich konkursów muzycznych, malowanie twarzy, występy klauna, magiczne pokazy, dmuchane zjeżdżalnie, rzeźby z balonów, pokazy cyrkowe, gry
i zabawy dla dzieci oraz koncert grupy PECTUS na zakończenie imprezy. Bawiąc się
– chcemy też pomagać. W czasie festynu odbędzie się CHARYTATYWNA LOTERIA FANTOWA – kupując los w cenie 5 zł, każdy będzie mógł coś wygrać. Dochód z loterii zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom: letnie kolonie dla podopiecznych Stowarzyszenia
oraz wspomoże program Starszy Brat – Starsza Siostra, który obejmuje indywidualną pomocą i wsparciem dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie zwraca się
do sądeczan z prośbą o podarowanie na rzecz loterii fantów: rzeczy lub bezpłatnych
usług. Fanty można składać w biurze Stowarzyszenia SURSUM CORDA, ul. Zakościelna
4, Nowy Sącz, od poniedziałku do piątku, w godz. 8–19 lub zadzwonić pod nr 18 540 40
40 – wówczas po odbiór fantów zgłosi się przedstawiciel Stowarzyszenia.

r K R Y N I C A Z D R Ó J , X godz. 8, Sala
Koncertowa Pijalni Głównej, Widowisko
teatralne dla szkół w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia;
r N OW Y S ĄC Z , X godz. 10, Rynek,
obchody 20–lecia Związku Strzeleckiego „Strzelec” Jednostki Strzeleckiej
2006; X MCK Sokół, XXXIV Małopolski
Festiwal Orkiestr Dętych Echo Trombity; X godz. 16.30 – 18.30 sala edukacyjna
Galerii BWA SOKÓŁ, cykliczne warsztaty artystyczne „Malarstwo i rysunek dla
młodzieży; X godz. 17, Sala Obrad Starostwa Powiatu Nowosądeckiego, gala
z okazji przyznania tytułu „Społecznik Roku”.

Ochotniczych Straży Pożarnych Krynica Zdrój 2011.

25 CZERWCA (SOBOTA)
r K R Y N I C A Z D R Ó J , X godz. 9, Koncerty konkursowe i Finałowy XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP;
r N OW Y S ĄC Z , X godz.11, Miasteczko
Galicyjskie, wystawa zdjęć przyrodniczo–krajobrazowych autorstwa Jerzego
Zembrzuskiego, wieloletniego pracownika Tatrzańskiego Parku Narodowego,
X godz. 20, MCK SOKÓŁ ART NIGHT.

26 CZERWCA (NIEDZIELA)
18 CZERWCA (SOBOTA)
r K R Y N I C A Z D R Ó J , X godz. 15, Sala
Koncertowa Pijalni Głównej, występ Zespołu Tańca Artystycznego „Miniatury”;
r N OW Y S ĄC Z , X MCK SOKÓŁ,
XXXV Karpacki Festiwal Dziecięcych
Zespołów Regionalnych.

20 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK)
r N OW Y S ĄC Z , X godz. 18, Sala Kameralna MOK, Klub Poetycki – wieczór
poezji Aliny Bożyk.

19 CZERWCA (NIEDZIELA)

21 CZERWCA (WTOREK)

r N OW Y S ĄC Z , X godz. 8.40, 50. wycieczka PTT–SUTW szlakiem Dąbrówka–Majdan; X godz. 15, I piętro Galerii BWA SOKÓŁ , cykl edukacyjny dla
dzieci „O mieszkańcach wyższych sfer
nieba”; X MCK SOKÓŁ, XXXV Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów
Regionalnych;
r K R Y N I C A Z D R Ó J , X Kościół Zdrojowy, koncert zespołu CHARYZMATY,
w ramach Krynickich Spotkań z Kulturą
Chrześcijańską, X godz. 15.30, Deptak,
koncert zespołu Diament Duo;
r N OW Y S ĄC Z , X godz.19, wirydarz
klasztoru oo. jezuitów, ul. P. Skargi, XI
Koncert z cyklu Sądeckie Talenty, którego współorganizatorem jest Fundacja
im. Dra Jerzego Masiora.

r N OW Y S ĄC Z , X godz. 18.30, Sala
Kameralna MOK, Klub Miłośników Muzyki Progresywnej – koncert na dużym ekranie – DIRE
STRAITS„Alchemy Live” – Hammersmith Odeon (London), July
22&23,1983r.;
r K R Y N I C A Z D R Ó J , X godz. 19, Sala
Koncertowa Pijalni Głównej, koncert pt.
„Brunetki, Blondynki” w wykonaniu
Jarosława Wiewióry arie i pieśni z repertuaru Jana Kiepury.

22 CZERWCA (ŚRODA)
r N OW Y S ĄC Z , X godz.16, sala edukacyjna Galerii BWA SOKÓŁ, warsztaty artystyczne „Malarstwo i rysunek dla
dorosłych”;

Wernisaż „Inside”

23 CZERWCA (CZWARTEK)

Dzisiaj o godz. 17.30 w Galerii „Pod Piątką” otwarcie wernisażu wystawy prezentującej wspólny projekt artystyczny
pod nazwą „Inside”, studentów edukacji artystycznej z zakresu sztuk plastycznych sadeckiej PWSZ należących do Koła
Naukowo – Artystycznego „Piekarnia”,
oraz podopiecznych Środowiskowego
Domu Samopomocy w Starym Sączu.

r K R Y N I C A Z D R Ó J , X godz. 17, Deptak, Koncert zespołu Speed Control;
X godz.18, Deptak, koncert zespołu
JJBAND.

24 CZERWCA (PIĄTEK)
r K R Y N I C A Z D R Ó J , X godz. 9,
Sala koncertowa Pijalni Głównej,
XXI Ogólnopolski Festiwal Orkiestr

r K R Y N I C A Z D R Ó J , X godz.11, Deptak, Regionalne Spotkanie Zespołów Artystycznych OSP;
r N OW Y S ĄC Z , X godz.15, Sala Kameralna MOK, Festyn inauguracyjny akcji „BEZPIECZNE WAKACJE
2011”, Koncert z udziałem laureatów Festiwalu „Skowroneczek”,
XVIII Sądeckiej Wiosny Artystycznej oraz zespołu PECTUS; X godz.
15, Miasteczko Galicyjskie, IX Biesiada Karpacka w ramach cyklu
„Nasze wiano dla Europy”; X godz.
15, I piętro Galerii BWA SOKÓŁ, cykliczne zajęcia dla dzieci „O mieszkańcach wyższych sfer nieba”,
towarzyszące wystawie „Pasja ornitologa. Tworzenie mitu”.
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28 CZERWCA (WTOREK)
r N OW Y S ĄC Z , X godz. 18.30, Sala
Kameralna MOK, Klub Miłośników Muzyki Progresywnej – koncert na dużym
ekranie – PENDRAGON – „Live…At Last
And More” –Live in Kraków – The Masquerade Overture Tour – November
24th 1996r.

REPERTUAR KIN
17 – 23 CZERWCA 2011
r K I N O S O KÓ Ł
X GNOMEO I JULIA – 3D, USA/Wielka Brytania, animowany/przygodowy/
familijny, 17 – 23 czerwca g. 19:00, 19
czerwca g. 13:00; X STUDENTKI, Francja, dramat, 17 – 23 czerwca g. 15:15
i 21:15; X ŚWINKI, Niemcy/Polska, dramat obyczajowy, 17 – 20 czerwca g.
16:15, 22 – 23 czerwca 16:15; X KIEŁ,
Grecja, dramat, 17 – 23 czerwca g. 19:15,
X NIE OPUSZCZAJ MNIE, Polska, dramat, 17 – 23 czerwca g. 18:30; X KUNG
FU PANDA 2 – 3D, USA 2011, animacja/
familijny, komedia, 17 czerwca g. 15:00,
17:00; 18 czerwca g. 17:00; 19 czerwca g. 11:00, 15:00, 17:00; 20 – 23 czerwca g. 15:00, 17:00; X SZALONA MIŁOŚĆ
– YVES SAINT LAURENT, Francja, dokumentalny, 17 – 23 czerwca g. 17:15;
X POŻYCZONY NARZECZONY USA, komedia/romans/dramat, 17 – 23 czerwca g. 16:30, 20:30; X UWIKŁANIE, Polska, kryminał, 17 – 20 czerwca g. 18:00,
20:20; 21 czerwca g. 16:15, 20:20; 22 – 23

ROZDAJEMY BILETY
DO KINA:
Specjalnie dla naszych
Czytelników mamy podwójne
zaproszenie do kina na film
„KIEŁ”. Aby zdobyć bilet, należy
pojawić się w naszej redakcji
i poprawnie odpowiedzieć
na pytanie:
Jakiej narodowości jest reżyser
filmu, Giorgos Lanthimos?

XI Koncert
w Wirydarzu
Koncerty w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”, organizowane są przez
Fundację im. Dra Jerzego Masiora
w Nowym Sączu. Ich głównym celem
jest promowanie i wspieranie rozwoju
utalentowanych artystycznie młodych
sądeczan. Dotychczas zorganizowano 10 tego typu koncertów. Aktualnie przygotowywane są dwa koncerty: XI, który odbędzie się 19 czerwca
o godz.19, natomiast Koncert XII zaplanowany jest na 28 sierpnia. Wystąpią kolejne grupy młodych artystów. W czasie koncertów wystawione
będą również prace plastyczne Adama
Śliwy, Daniela Ciesielki i Edyty Ogórek.

czerwca g. 18:00, 20:20; X MOJA DROGA WENDY – DKF, Dania, dramat,
21 czerwca g. 18:00; KSIĄDZ – 3D, USA,
akcja/horror, thriller, 17 – 23 czerwca g. 21:00
r KINO KROKUS
X SPISEK, Francja/Belgia/Niemcy, akcja, thriller, 17 – 23 czerwca g. 16:30,
18:30, 20:30

WARTO OBEJRZEĆ:
r K I E Ł Rodzice mieszkają wraz
z trójką dzieci w domu na obrzeżach
miasta. Dom okala wysoki płot. Dorosłym już dzieciom nie dane było ujrzeć
świata zewnętrznego. Nigdy dotąd
nie wyszły poza teren posiadłości. Ich
edukacja i rozrywka są ściśle kontrolowane przez rodziców. Jedyną osobą
z zewnątrz, która ma prawo wejść do
tego domu, jest Christina. Została zaproszona przez ojca, by zaspokoić seksualne potrzeby syna. W „laboratoryjnych” warunkach reżyser umieszcza
metaforyczną historię ze społeczno–
politycznym przesłaniem o niebezpieczeństwach związanych z odcięciem się od świata, tak jednostek jak
i narodów.
BOŻENA BARAN
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Ludzie i opinie
Gościnny Nowy Sącz

Kapusta faszerowana,
gulasz i langosz

Nie wierzę
w winę
Pawłowskiego!

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

U

Szilàgyi Andrea i Piotr Grześków

R O Z M OWA z SZILÀGYI ANDREĄ – Węgierką, która
będzie szefową kuchni w jednej z sądeckich restauracji.
W języku węgierskim – wyjątkowo – w pierwszej
kolejności pisze się nazwisko, a w drugiej imię.
– Niedawno przyjechałaś do Nowego Sącza.
– Tydzień temu.
– Jesteś szefową kuchni w nowej,
węgierskiej restauracji. Jak porozumiewasz się ze swoimi współpracownikami i szefem?
– W dużej mierze przy pomocy
rąk, dużo pokazuję, wykorzystujemy również często tłumacza w Google. Ważniejsze sprawy omawiam
za pośrednictwem tłumacza.
– Ile polskich słów już poznałaś?
– Umiem już trochę – pan, pani,
jutro. Uczę się intensywnie. Przywiozłam ze sobą z Węgier słownik
i rozmówki . Ale język polski jest
bardzo trudny.
– U nas panuje przekonanie, że
to węgierski jest niemożliwy do
nauczenia.
– Wcześniej jakiś czas pracowałam w Rumunii – tam ludzie trochę znają węgierski i można się
było jakoś porozumieć. Tutaj nikt
nie mówi po węgiersku z wyjątkiem tłumacza i ciebie. Nie mam
więc innego wyjścia niż się nauczyć jak najszybciej polskiego.
– Próbowałem już jedną twoją zupę
– gulaszową, bardzo smaczna. Jakimi innymi daniami kuchni węgierskiej
zamierzasz częstować sądeczan i jaka
będzie specjalność zakładu?
– Kapusta faszerowana, gulasz
i langosz. To są typowo węgierskie dania.
– Jak ci się podoba Nowy Sącz?
– Bardzo ładny, nie widziałam jeszcze wszystkiego, ale to, co

widziałam, bardzo mi się podobało.
Jest czyściej niż u nas na Węgrzech.
Mieszkam w bloku na osiedlu, które
jest czyste i zadbane. Jednak przede
wszystkim, uderzyła mnie serdeczność, z jaką się tu spotykam. Wszyscy są bardzo mili i przyjaźnie do
mnie nastawieni, chętnie mi pomagają, bardzo dobrze się tutaj czuję.
– Czy jest coś, co ci się nie podoba
u nas w mieście?
– Nic mi nie przychodzi do głowy. Wszystko mi się podoba.
– Jak wyglądał twój pierwszy dzień
w pracy. Podobno zaskoczyłaś
wszystkich tym , że przyszłaś do restauracji na piechotę z drugiego końca miasta.
– Tak, wyszłam z domu, wstąpiłam po drodze do sklepu komputerowego, gdzie miły, młody
człowiek widząc, że jestem Węgierką, sprezentował mi plan Nowego Sącza i narysował na nim dokładnie trasę do restauracji.
– Z jakiego rejonu Węgier pochodzisz?
– Z Hajdúszoboszló. Jest to znane kąpielisko. Przyjeżdża tam dużo
Polaków, również z Nowego Sącza.
– Czy to prawda, że służyłaś
w wojsku?
– Tak. Uprawiałam strzelectwo
sportowe w klubie wojskowym,
mam na swoim koncie sporo sukcesów. To są puchary, które zdobyłam (pokazuje w laptopie). Prowadziłam z żołnierzami i kandydatami
na ochroniarzy zajęcia ze strzelania. Egzaminowałam osoby starające się o pozwolenie na broń. Zdaję

sobie sprawę, że jest to zaskakujące
zestawienie: kucharka i strzelanie.
– Kiedy masz wolną chwilę to sobie
idziesz postrzelać?
– Niestety nie przywiozłam ze
sobą broni. W wolnych chwilach
surfuję w Internecie, ale tych wolnych chwil obecnie nie mam zbyt
dużo w związku z otwarciem restauracji – jest masę spraw, o których muszę myśleć. Teraz skupiam
się na nowej pracy.
– Nowy kraj, nowa praca, nowi ludzie
i nowy , bardzo trudny język – jesteś
odważną kobietą. Skąd się wzięła decyzja o przyjeździe do naszego kraju?
– Zawsze taka byłam. Lubiłam
nowe wyzwania. I ta praca jest dla
mnie takim nowym wyzwaniem.
– Skąd wiedziałaś, że w Nowym Sączu
otwiera się restauracja węgierska?
– W Hajdúszoboszló pracowałam
w hotelowej kuchni. Pewnego razu
do kawiarni zgłosił się Wojtek – mój
obecny szef – i spytał właściciela czy
nie zna kucharza, który zechciałby poprowadzić restaurację w Polsce, w Nowym Sączu. Właściciel był
moim dobrym znajomym, więc zapytał, czy jestem zainteresowana.
Po krótkim, ale intensywnym namyśle, powiedziałam – tak.
– Znasz przysłowie „Polak Węgier dwa
bratanki i do szabli i do szklanki?”
– Tak, ale po węgiersku.
– Węgierski zespół rockowy Tankcsapda śpiewa w jednym ze swoich
najbardziej znanych utworów „Każdy
na coś czeka.” Czego teraz oczekujesz od życia, czego mam ci życzyć?
– Oczywiście, żeby nasza restauracja odniosła sukces i żeby
sądeczanie zagustowali w węgierskiej kuchni.
Rozmowa i tłumaczenie z języka
węgierskiego PIOTR GRZEŚKÓW

silne łączenie Krzysztofa
Pawłowskiego
z aferą plagiatową w ongiś kierowanej
przez niego Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki, do żywego
przypomina powiedzonko: „nie
wiadomo czy ukradł, czy jego
okradli, w każdym razie jest zamieszany w kradzież”. W całej
sprawie bodaj najbardziej dziwi
mnie milczenie wielu sądeckich „autorytetów”, którzy nagle nabrali wody w usta, a nawet
wetknęli w piasek całą łepetynę, jakby dając wiarę w to, że ten
uczciwy i przyzwoity człowiek
mógł niczym uliczny złodziejaszek targnąć się na cudzą własność (na dodatek jeszcze intelektualną). Ich postawa zdaje się
nawiązywać do symboliki trzech
małpek, z których jedna zatyka sobie uszy, druga oczy, a trzecia usta. Ja zaś pytam: gdzie są Ci,
dla których zdjęcie czy rekomendacja Rektora były kiedyś gwarancją politycznego sukcesu, na
miarę pamiętnej fotki z Wałęsą
z 1989 r., a na wyborczych ulotkach więcej było Pawłowskiego
niż ich samych? Gdzie się podziali Ci, którzy publiczne pokazanie
się w towarzystwie Jego Magnificencji odczytywali jako akt nobilitacji i szczególnego wyróżnienia swej małości? Gdzie wywiało
tych, którzy faryzejsko zginali
karku, łasząc się, mizdrząc i kadząc na przemian, byle zaspokoić własną próżność? Dopiero teraz widać ich klasę, ich charakter
(a raczej jego brak), ich gotowość
do nadstawiania miękkiego karku
i nietęgiej głowy. Nie znam osobiście Rektora Pawłowskiego i nigdy nic nie wiązało mnie z WSB.
Ale szlag mnie trafia, kiedy dajemy flekować i poniewierać ludzi,
którym jako sądeczanie tak wiele
zawdzięczamy i pewnie niejedno
zawdzięczać będziemy. Niestety tak to jest w życiu, że wszystko
polega na ludzkiej przyzwoitości i zaufaniu. Mówię „niestety”, bo to nieczęsta, a właściwie

na wymarciu, w dzisiejszych czasach cecha. Taką dewizę wyznaje
i wpaja swym studentom Rektor
Pawłowski. Doskonale go rozumiem, bo choć jestem tylko zwykłym belfrem i kudy mi tam do
niego, ale hołduję podobnym jak
on zasadom. Sprzeciwiam się jednak temu, by za niemoralne zachowanie pracownika, płacił
głową dyrektor, a za naganne postępowanie dyrektora, wylatywał
z fotela prezydent lub burmistrz.
Jeśli rzeczywiście ktoś z tym plagiatem zawinił, bo chciał za łatwo, zbyt szybko, może na skróty, to powinien ponieść całkowitą
odpowiedzialność, a jeśli trzeba,
także najsurowszą karę. Pamiętam dobrze, że dla wielu zawistników osoba Rektora od zawsze
budziła odrazę i zazdrość. No bo
jak można osiągnąć sukces uczciwie i na dodatek własną pracą, w kraju, gdzie przekręt gonił
przekręt, a afera aferę. Dla niektórych było to nie do pomyślenia, nie do ogarnięcia, no wręcz
bezczelne. Pewnie właśnie ci zacierają teraz ręce, że wreszcie mu
się noga powinęła, choć uważam, że to ktoś, wciąż usilnie stara się ją podłożyć, a dla pewności
jeszcze popchnąć. Grunt, że i jego
wreszcie dopadło, że musi się tłumaczyć. I cóż że za kogoś. Dobrze mu tak. Po co mu były jakieś
uczelnie, miasteczka multimedialne, jakiś klaster, który byle
rechoczący z radości tłuk myli
zapewne z plastrem. Mógł siedzieć i się nie wychylać. A jemu
wciąż nie dawały spokoju jakieś
projekty, wizje, innowacje, jakaś potrzeba zmiany i dogonienia
straconego w komunizmie czasu.
No i jeszcze taki cholernie odporny politycznie się zrobił. Jak jakiś
abstynent! Pewnie zażył coś na
partyjną biegunkę i potrafił z tym
żyć „pro publico bono”! No to już
niepojęte! Na dodatek jego uczelnia, niczym prawdziwa wszechnica, otwarta była na różne poglądy i prądy intelektualne, co
dla jednokomórkowców graniczyło wręcz z szaleństwem. Doktor Pawłowski ma rzadką odwagę stanąć i dyskutować z każdym,
niezależnie od swoich przekonań. A to strasznie ryzykowana dziś cecha i raczej dla odważnych (mówiąc slangiem, taka dla
twardzieli). Panie Rektorze! Nie
uwierzyłem i nie uwierzę w Pańską winę i nie przekona mnie do
tego żaden urzędnik. Róbmy więc
swoje, jak śpiewa Młynarski, bo
szkoda czasu.

18

DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 16 czerwca 2011

Sport
PIŁKA NOŻNA PODSUMOWANIE – SANDECJA

Efektownie i czysto
W końcówce sezonu na Sandecję
podejrzliwie patrzyła cała piłkarska
Polska. W dwóch ostatnich meczach
sądeczanie grali o przysłowiową pietruszkę, a ich rywale o życie. Podtekstów i spekulacji nie brakowało.
Sandecja zachowała się profesjonalnie i kolejny sezon zakończył się dużym sukcesem.

Chorzów. Z transferu nic jednak nie
wyszło, ale błyskotliwemu obrońcy
nie wróżono zbyt długiego pobytu
w Nowym Sączu. Tymczasem runda wiosenna była dla Serba kompletnie nieudana. Do tego trener
Mariusz Kuras na lewej obronie ma
swojego ulubieńca, sprowadzonego
z Pogoni Szczecin Marcina Woźniaka. W tej sytuacji odejście Borovicanina wydaje się najbardziej sensownym rozwiązaniem. Tylko czy
po kiepskiej rundzie zainteresowanie Serbem nadal będzie tak duże
jak wcześniej?

SANDECJA CZYSTA JAK ŁZA
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NAJWIĘKSZE ROZCZAROWANIE:
dobry znajomy Mariusza Kurasa.
Goście nie mogli liczyć na punkty
po znajomości. Sandecja wygrywa
3–1, a KSZO ląduje w II lidze, choć
do utrzymania wystarczał im tylko remis.
– Każdy inny wynik niż nasze
zwycięstwo na pewno zrodziłby
dużo dziwnych spekulacji – powiedział po meczu z KSZO trener
Sandecji, Mariusz Kuras. – Dlatego
graliśmy z pełnym zaangażowaniem o komplet punktów. Wygraliśmy w Kluczborku, wygraliśmy
z KSZO, nie było kalkulacji tylko zawsze walka o pełną zdobycz
punktową.
Sandecja po trzecim miejscu
na zakończenie ubiegłego sezonu,
tym razem zajęła czwartą pozycję. W przyszłym zapowiada walkę
o Ekstraklasę.
– Kończymy ligę na czwartym
miejscu – krótko podsumował Mariusz Kuras. – Nie jest to zła pozycja, chociaż oczekiwania były
na pewno większe. Na szczegółową analizę przyjdzie jeszcze czas.
W przyszłym sezonie walczymy
o Ekstraklasę.
– W przekroju całego sezonu
udowodniliśmy, że potrafimy grać

ZDJĘCIA: WWW.SANDECJA.PL

Piłkarska afera korupcyjna uderzyła również w dobre imię Sandecji.
Pół roku temu pierwszy cios dotyczył zatrzymania przez CBA trzech
osób związanych z sądeckim klubem w związku z podejrzeniami
o korupcję w sezonie 2004/2005.
Ale to nie był koniec. Wkrótce sądeczanie otrzymali następny cios,
tym razem „rykoszetem”. Zarzuty
korupcyjne dotyczyły bowiem piłkarzy Zagłębia Lubin (sprzed kilku
lat), którzy po zakończeniu piłkarskiej kariery znaleźli się w sztabie
szkoleniowym sądeckiego klubu.
Doniesienia prasowe i wymienianie nazwy Sandecji w kontekście
afery korupcyjnej spowodowały
spory niesmak wśród piłkarzy,
działaczy i kibiców. Dwa ostatnie spotkania mijającego sezonu
na krajowym podwórku przedstawiły Sandecję jako drużynę grającą czysto i fair play. Najpierw podopieczni Mariusza Kurasa pojechali
do Kluczborka. Rywale koniecznie
potrzebowali punktów. Dla nich
był to ostatni mecz sezonu (wiedzieli, że w 34. kolejce otrzymają punkty walkowerem za mecz
z GKP Gorzów). Sądeczanie zagrali
na sto procent i wygrali 4–0, a jak
się później okazało Kluczbork spadł
do II ligi. Na zakończenie rozgrywek Sandecja podejmowała KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski, którego
trenerem jest Czesław Jakołcewicz,

w piłkę i stąd to wysokie miejsce
w tabeli – powiedział kapitan drużyny Jano Frohlich. – Wiadomo, że
zawsze czegoś brakuje i nie można
wszystkiego mieć od razu. Jeszcze
dużo pracy przed nami.

NAJWIĘKSZY PECHOWIEC:
Petar Borovicanin – kontuzje zepsuły Serbowi sezon. W rundzie
jesiennej spisywał się znakomicie. Wydawało się, że w przerwie
zimowej przeniesie się do Ruchu

DARIUSZ GAWĘCKI – w ubiegłym sezonie był objawieniem na boiskach
pierwszej ligi. Uznawany za lidera
Sandecji. Jako pomocnik zdobył 11
goli, co dało mu miejsce wśród najlepszych strzelców ligi. Wydawało się, że 28–letni zawodnik otrzyma propozycję z Ekstraklasy. Nie
doszło do tego, a kolejny sezon był
dla Gawęckiego przeciętny. Pewnym usprawiedliwieniem jest kontuzja, która wyeliminowała go z gry
na kilka spotkań rundy jesiennej.
Niestety również wiosną nie potrafił
odzyskać swojej dawnej dyspozycji.

NAJLEPSZY PIŁKARZ:
VLADIMIR KUKOL – ten transfer okazał się strzałem w dziesiątkę. Słowak na prawej pomocy siał spustoszenie w szeregach rywali. Bardzo
pożyteczny zawodnik. Bardzo często po jego akcjach padały gole,
a dziewięciokrotnie osobiście wpisywał się na listę strzelców. Niepokojące, że kontrakt ze Słowakiem wygasa. Zarząd już prowadzi
rozmowy w celu podpisania nowej
umowy. Bardzo możliwe jednak, że
po tak udanym sezonie po Słowaka zgłoszą się kluby z Ekstraklasy.

NAJLEPSZY STRZELEC:
ARKADIUSZ ALEKSANDER (15 goli): To
był udany sezon dla wychowanka
Zawady Nowy Sącz. Mógł być jeszcze lepszy, ale bramkostrzelny napastnik może mówić również o pechu. Przez większą cześć sezonu
borykał się z kontuzjami. Nie przeszkodziło mu to jednak w zdobyciu
15 goli. Dzięki temu 31–letni zawodnik zajął drugie miejsce w klasyfikacji strzelców za Uchenną z Floty
Świnoujście (20 goli).
Pozostałe gole zdobyli: Kukol
9, Zbozień 4, Chmiest 4, Urban
3, Cebula 2, Gawęcki 2, Janic 2,
Frohlich 1, Niane 1, Zwiślan 1, Makuch 1, Borovicanin 1, Kowalczyk
1, Eismann 1, Woźniak 1, Curgali
1, Staniszewski 1. Gol samobójczy:
Cios (Nieciecza).

SANDECJA W LICZBACH:

7
8
8
15
31
33

– seria spotkań bez porażki
(od 2 do 8 kolejki).
– poniesionych porażek
(2 u siebie i 6 na wyjeździe).
– seria spotkań bez zwycięstwa (od 14 do 21 kolejki).
– odniesionych zwycięstw
(10 u siebie i 5 na wyjeździe).
– zawodników wystąpiło
w barwach Sandecji w mijającym sezonie.
– tyle spotkań rozegrał Jano
Frohlich (wszystkie w podstawowym składzie). To najlepszy
wynik wśród zawodników Sandecji. Słowak, mimo 37 lat, nadal
pewnie kieruje defensywą.
– to średnia ilość
kibiców pojawiająca się na stadionie przy ul. Kilińskiego. Większą widownią może
pochwalić się tylko w ŁKS (ok.
4,5 tys.) i poznańska Warta (średnia ok. 8 tys.).
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Sport
PIŁKA NOŻNA PODSUMOWANIE – KOLEJARZ STRÓŻE

Nadal na pierwszoligowym kursie
Trzech trenerów, dezercja najlepszego piłkarza, nieudane okienko
transferowe i upadek na ligowe dno.
W Kolejarzu sporo się działo. Drużyna przeżywała głęboki kryzys i wielu postawiło już na niej krzyżyk. Klub
wyszedł z opresji i po heroicznej
walce zrealizował swój cel – utrzymał się w I lidze.

Zaledwie cztery lata temu wystąpił
w reprezentacji Polski, powołany
przez Leo Beenhakkera (wówczas
Madejski występował w Górniku
Zabrze). Zagrał końcówkę towarzyskiego meczu z Bośnią i Hercegowiną. Zakończony sezon daje 28–letniemu pomocnikowi spore nadzieje
na powrót do Ekstraklasy.
WITOLD CICHY – podobnie jak Madejski był pewnym punktem Kolejarza przez cały sezon. Mimo że
jest obrońcą, należy do najlepszych
strzelców drużyny (4 gole). Ma 25
lat i spore ambicje powrotu do Ekstraklasy, w której zadebiutował
w wieku 18 lat w barwach Odry
Wodzisław Śląski.

KUBOT ODBUDOWAŁ KOLEJARZA

ODKRYCIE SEZONU:
TOMASZ CIEĆKO – był największym
objawieniem rundy jesiennej.
Niespodziewanie, gdy trenerem
był Marek Motyka, wywalczył
sobie miejsce w podstawowej jedenastce. Do pierwszoligowca

NAJLEPSZY STRZELEC:

FOT. OFICJALNA STRONA KOLEJARZA STRÓŻE

Beniaminek ze Stróż ma za sobą
bardzo trudny sezon. Jerzy Kowalik i Marek Motyka to trenerzy Kolejarza, którzy odchodzili z klubu ze
wspuszczonymi głowami. Krytycznym momentem był mecz derbowy z Sandecją. Stróżanie przegrali
2–6. Z pracy w Kolejarzu zrezygnował wówczas trener Motyka. Wydawało się, że drużyna jest na straconej pozycji. Nowy szkoleniowiec
Janusz Kubot z trudem odbudowywał pewność siebie w zespole. Rozpoczął się desperacki bój
o utrzymanie.
– Cieszę się, że utrzymanie zapewniliśmy sobie na tak gorącym
terenie – powiedział Janusz Kubot,
po wyjazdowym spotkaniu w 33.
kolejce z Wartą Poznań. – Walczyliśmy o życie i byliśmy bardzo zdeterminowani. Drużyny z czołówki
miały z nami bardzo trudno.
Utrzymanie sprawiło, że Zarząd
Kolejarza prawdopodobnie nie zdecyduje się na zmianę szkoleniowca.
– Janusz Kubot okazał się właściwym człowiekiem na właściwym miejscu i rzecz jasna nadal będzie trenerem – stwierdził
Stanisław Kogut, wiceprezes Kolejarza. – Udało nam się utrzymać już na kolejkę przed końcem
i uważam, że pozostanie w I lidze
to nasz sukces.
Zazwyczaj dla beniaminka drugi sezon jest trudniejszy. Drużyna potrzebuje wzmocnień. Jak
na razie jest pierwsze… osłabienie. Łukasz Jarosiewicz rozwiązał
obowiązującą do końca czerwca
umowę z klubem za porozumieniem stron. Nie zagrał już w ostatnim meczu z Bogdanką Łęczna.
Piłkarz, który wiosną zdobył dla
Kolejarza cztery gole, szuka nowego pracodawcy.

przyszedł z Tomaszowa Lubelskiego, jako ofensywny pomocnik. Jego słabą stroną była jednak kiepska skuteczność. Janusz
Kubot rzadziej wystawiał 22–letniego pomocnika w podstawowym składzie.

NAJWIĘKSZE ROZCZAROWANIE:
KRZYSZTOF LIPECKI – był liderem
zespołu w rundzie jesiennej. Wiosną przez kibiców został uznany za
sportowego zdrajcę. Wokół odejścia Lipeckiego zrobiło się spore
zamieszanie. Wcześniej media donosiły, że pomocnik Kolejarza po
uzyskaniu tytułu doktora zamierza

poświęcić się pracy naukowej. Trener stróżan Marek Motyka ze zrozumieniem podszedł do decyzji piłkarza. Umowa została rozwiązana.
Jednak ku wielkiemu zaskoczeniu
wkrótce rozeszła się wieść, że Lipecki będzie występował w Niecieczy. W Stróżach wywołało
to prawdziwą burzę i falę krytyki
pod adresem zawodnika.

NAJLEPSI PIŁKARZE:
PIOTR MADEJSKI – był pewniakiem
u wszystkich trzech trenerów, którzy w tym sezonie prowadzili Kolejarza. Jest zawodnikiem, od którego rozpoczyna się ustalanie składu.

Uwaga - kolejny numer DTS ukaże się 30 czerwca

BARTŁOMIEJ SOCHA: Wystarczyło zdobyć zaledwie 6 goli, aby być
najlepszym strzelcem Kolejarza.
Zdobywanie bramek było słabym
punktem stróżan. Niemoc napastników beniaminka trwała przez
większą część rozgrywek. W całym sezonie kolejarze 30 razy trafiali do siatki rywali. Gorszy rezultat uzyskały tylko dwie najsłabsze
drużyny w lidze: GKP Gorzów
Wielkopolski (28 goli, klub wycofał się z rozgrywek na 6 kolejek przed końcem sezonu) i Odra
Wodzisław Śląski (29 goli, drużyna zrezygnowała z dwóch ostatnich spotkań i przegrywała walkowerem 0–3). Bartłomiej Socha
R
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w ubiegłym sezonie zdobył 16 bramek na drugoligowych boiskach.
Dlatego jego dorobek snajperski
z I ligi przyjęty został z dużym
niedosytem.
Pozostałe gole zdobyli: Jarosiewicz 4, Mężyk 4, Cichy 4, Lipecki
2, Madejski 2, Zawiślan 2, Drąg 1,
Broź 1, Ciećko 1, Niane 1, Staniek 1.
Gol samobójczy: Rygielski (Flota).

KOLEJARZ W LICZBACH:

3

– najlepsza seria spotkań bez
porażki (od 1 do 3 kolejki,
od 24 do 26 kolejki i od 31 do 33
kolejki).
– najlepsza seria spotkań
bez zwycięstwa (od 9 do 13
kolejki).
– odniesionych zwycięstw
(7 u siebie i 3 na wyjeździe).
– poniesionych porażek
(5 u siebie i 11 na wyjeździe).
– zawodników wystąpiło w barwach Kolejarza
w mijającym sezonie.
– tyle spotkań w tym sezonie na pierwszoligowych
boiskach rozegrał Piotr Madejski
(32 w podstawowym składzie). To
najlepszy wynik w drużynie.
– to średnia ilość kibiców pojawiająca się na stadionie Kolejarza. Pod
tym względem gorszy wynik
miał tylko Dolcan Ząbki (ok. 550
widzów).

5
10
16
29
33
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Na koniec tygodnia
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

SMS
Smutny koniec bajki
„Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły”. Taki napis epitafijny powinien znaleźć się na klepsydrze informującej o definitywnym bankructwie sądeckiego PKS–u. Zastanawiamy się tylko, kto mógłby wystąpić w roli psa, a kto
przyjaciela. Pewnie narazimy się wielu, ale upadek jednego
z większych pracodawców kojarzonych z tzw. „państwówką”, a zarazem ostatniego bastionu związkowego, to w dużej mierze zasługa rozbuchanych apetytów i manii wielkości zarówno samych działaczy, jak i pracowników, żyjących
złudnym nadziejami, iż firma znosi złote jaja, a to, że ich
nie konsumują jest wyłączną „zasługą” pazernych menadżerów, którzy chcieliby tylko zwalniać, zamiast podnosić
pensje i zatrudniać. Każdy kolejny dyrektor, chcąc naprawiać coraz mniej sterownego molocha, musiał albo boleśnie go reformować albo odmierzać czas do swego odejścia. Najczęściej jednak byliśmy świadkami tego drugiego.
Kiedy zabrakło chętnych do zabawy w Indian i kowbojów,
ostatnimi, którzy mogli ratować zakład, przekształcając go
w spółkę, byli sami pracownicy. Niestety oni też zrezygnowali. Być może dlatego, że w oczy zajrzało im widmo pożerania własnego ogona. To tylko dowód na to, że chcieć
nie zawsze oznacza móc. A wiedzieć, że chce się „dobrze
i dużo” to stanowczo za mało. Trzeba jeszcze mieć receptę:
„JAK”?. A z tym bywało znacznie gorzej. Jedno jest pewne.
Niezależnie od tego, kto przejmie przedsiębiorstwo, powrót
do przeszłości będzie już niemożliwy. O ile dziwnie spokojni jesteśmy o przyszłość kierowców, o tyle marnie wróżymy
związkowym działaczom.
(JARO)

SMS

SMS
Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Nieświeża Warzywna

Zielone otoki,
zielone otoki…
No to mają go. W ręce czujnych funkcjonariuszy
Straży Granicznej wpadł nielegalny Macedończyk, który kuchcił w jakiejś knajpie na Podhalu. Właściciel lokalu, który nielegalnie zatrudnił
specjalistę od bałkańskich przysmaków, będzie
musiał, jak najbardziej legalnie i obowiązkowo, wyskoczyć z 3 tysiaków. Zastanawiamy się,
czy aby na trop potomka Aleksandra Wielkiego
nie wpadli przez przypadek sami funkcjonariusze, dla których stek wydał się nazbyt pikantny lub akcent kuchmistrza nie padał na przedostatnią sylabę od końca. No chyba, że temat
nadała konkurencja, której wraz z pojawieniem
się groźnego Macedończyka gwałtownie spadły
obroty. I pomyśleć, że jest taki kraj na świecie
jak Stany Zjednoczone, gdzie miliony ludzi żyją
całkowicie nielegalnie, jak ognia unikając policji emigracyjnej, a tylko w urzędzie skarbowym
pojawiają się ochoczo i bez żadnych obaw.
Wiedzą, że z duchem prezydenta Lincolna nikt
nie wygrał, a ten jeszcze za życia przestrzegał,
iż na świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
(JARO)

Z czasów nieco zamierzchłych pamiętam, że kiedy autobusy przejeżdżające w okolicach sądeckiego zamku mijały dawny Igloopol, ludzie zatykali nosy z powodu przerażającego smrodu, jaki wydzielał tamtejszy
zakład przetwórstwa mięsnego. Dziś z Igloopolu została tylko nazewnicza namiastka, ale tylko pod warunkiem, że ktoś prawidłowo skojarzy iglo z lodem, te
zaś z firmą Koral. Cała reszta to supernowoczesna firma i prawdziwa wizytówka Sądecczyzny. Okazuje się
jednak, że tamte mało wonne tradycje kultywuje rodzima spółdzielnia mleczarska, która ostatnimi czasy wydziela iście „morowe powietrze”. Zastanawiamy się nawet, czy nie powinna zmienić swej nazwy na
„fetorek”, jak sugerują okoliczni mieszkańcy, którym
zakład funduje darmowe wziewy inhalacyjne, szczególnie miłe podczas rodzinnego grillowania. I pomyśleć, że właśnie w tak ryzykownym miejscu wzniósł za
ostatnie swe oszczędności dom poseł Arkadiusz Mularczyk, o którego niezmącony odpoczynek walczy teraz jak lew radny Grzegorz Fecko z konkurencyjnej PO.
Jeśli wziąć pod uwagę perspektywę budowy pobliskiego mostu i obwodnicy, które z założenia wydają się być
głuche na nocną ciszę (że o spalinkach już nie wspomnimy), obawiamy się, że ul. Warzywna pozostanie
ekologiczna tylko z nazwy.
(JARO)

Blauer Zweigelt
Wino pochodzi z regionu Dolna Austria (Niederosterreich), który posiada ponad 33 tys.
hektarów winnic. Stanowi to ponad połowę
upraw winorośli w całej Austrii. Dużą część
tych winnic zajmuje szczep gruner veltliner,
dający białe wytrawne wina, natomiast najbardziej znanym czerwonym szczepem jest
zweigelt. Dolna Austria dzieli się na 8 podregionów winiarskich, ale Zweigelt uprawiany
w calej Austrii. Jest to krzyżówka st. laurenta i

blaufrankisch, dokonana przez dr. Zweigelta.
Szczep daje wina atrakcyjne, soczyste, pachnące wiśniami. Wino ma głęboki czerwony
kolor z fioletowymi odcieniami na obrzeżach,
bardzo subtelny aromat wiśni dominuje nad
resztą zapachów, głównie czerwonych dojrzałych owoców. Wino nie nadaje się do długiego
leżakowania w piwnicy.
DAWID MIGACZ
Dom Kawy i Wina

Milena Małecka-Rogal

